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RUIMTE VOOR EEN GROEIEND ARCHIEVENBESTAND
150 JAAR BOUWEN EN BEWAREN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF

door Kim Zweerink en Mathieu Knibbeler

In de afgelopen anderhalve eeuw is het archief drie maal verhuisd.
De verhuizingen waren noodzakelijk omdat bestaande gebouwen niet
langer op hun taak berekend waren; zij boden onvoldoende ruimte om
de documentenstroom en de groei van de archieven bij te houden.
Bovendien eisten en eisen behoud en beheer van Rotterdams papieren
erfgoed steeds betere voorzieningen.
Aanvankelijk zag men in Rotterdam het bewaren van historische
archieven uitsluitend als een wettelijke en maatschappelijke plicht,
maar vanaf het moment dat er plannen kwamen voor een speciaal voor
het archief gebouwd nieuw pand, was een goed geoutilleerd archief-
gebouw ook een kwestie van prestige en uitstraling. Het archief was
niet alleen een bewaarplaats of een functioneel instituut, maar ook een
gebouw dat de schatten van de stad huisvestte en daarom recht had op
een bijzondere plaats in de stad.

Het raadhuis aan de Kaasmarkt en het
Schielandshuis

Voordat het archief als instelling bestond,
werden documenten betreffende de stad en
haar geschiedenis bewaard in de Laurenskerk
en daarna in het oude raadhuis aan de Kaas-
markt. In 1857 kwam er een gemeentelijke
verordening op het bewaren en ordenen van
het archief die tevens bepaalde dat een com-
missie van deskundigen het College van
Burgemeester en Wethouders voortaan zou
ondersteunen bij het toezicht op het archief.
Deze commissie benoemde een jaar later de
eerste officiële gemeentearchivaris, J.H.
Scheffer. Met diens benoeming begint de
geschiedenis van het professionele archiefwe-
zen in Rotterdam.
Scheffer trad aan temidden van stapels niet-

geordend papier verspreid over het stadhuis
en zijn eerste taak was hierin orde aan te
brengen. Hij had hiervoor een paar kamers
op de bovenverdieping van het raadhuis tot
zijn beschikking, maar al gauw moest hij met
de ruimte woekeren. Er kwamen steeds meer
documenten en archivalia naar het raadhuis,
zoals stukken die in de Franse tijd bij de
rechtbank waren ondergebracht, maar nu
weer terugverhuisden naar het stadhuis.'' Een
nog belangrijkere oorzaak van het ruimtepro-
bleem was de stormachtige groei van de stad
vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw en daarmee van de productie van
archiefstukken.^

Nadat op 1 6 februari 1864 het zeventiende-
eeuwse Schielandshuis, sinds 1849 het
onderkomen van Museum Boymans, geheel



was uitgebrand, besloot het College van
B&W bij de herbouw van het pand een deel
ervan te reserveren voor 'eene boekerij met
het Archief'.^ Het idee was om in het Schie-
landshuis naast het 'Schilderijen Museum' de
bibliotheek, het archiefmateriaal van voor
1 824 en de verzameling oudheden van het
archief onder te brengen. De stukken van na
1 824 bleven achter in het raadhuis, omdat
die snel beschikbaar moesten zijn voor het
dagelijks bestuur. Deze werden onderge-
bracht in de zogenoemde Rotonde, de over-
koepelde entreehal van het raadhuis." (afb. 1)
Nog steeds dragen veel archiefstukken een
verwijzing naar deze bewaarplaats.

afb. I. De Rotonde in het Raadhuis aan de Kaas-

markt maakte door de koepel, de vele classicistische

ornamenten en de fraaie vloer een deftige indruk.

Na I 860 groeide het archief echter zo snel dat al deze

deftigheid vrijwel volledig schuil ging achter steeds meer

en steeds hogere kasten. Om bij de stukken te komen,

waren ladders nodig.Tenslotte bleef alleen de koepel

min of meer zichtbaar

(GAR, I 3 E 79)

Het Schielandshuis werd bij de herbouw
voorzien van een glazen dak dat licht gaf op
de eerste verdieping. Vanzelfsprekend werd
op die verdieping de collectie van Museum
Boymans getoond en daar lag ook de kamer
van de museumdirecteur. Het archief kreeg
het hele souterrain ter beschikking en de bel-
etage was, op één vertrek na, bestemd voor
de bibliotheek en het archief gezamenlijk.
Daarbij kwam de bibliotheek in het linker
gedeelte van het gebouw, aan de zijde van de
Grote Pauwesteeg, en het archief in het rech-
ter deel, langs de Boymansstraat (nu Bulger-
stein). De grote middenzaal op de bei-etage
was bedoeld als lees- en studiezaal van bibli-
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otheek en Archief gezamenlijk.^(afb. 2)
Eén kleine kamer op de bei-etage van het
Schielandshuis had nog geen bestemming
gekregen en werd inzet van een discussie die
Scheffer, die toen ook de boekerij onder zijn
beheer had, initieerde. De discussie ging
vooral over de boeken waarvoor minder
plaats beschikbaar was dan in 1864 was toe-
gezegd. Een deel van het souterrain was
namelijk ingericht als antiquiteitenkamer en
dit ging ten koste van de opslagmogelijkhe-
den van de bibliotheek. In juni 1878 eiste
bibliothecaris-archivaris Scheffer meer ruimte
op voor de boekerij. Hij beriep zich niet
alleen op de toezeggingen uit 1864, maar
ook op het toegenomen aanbod van boeken
en de grote belangstelling van het publiek
voor de boekerij. Nadat in februari 1871 de
boekencollectie voor het publiek toegankelijk
was gemaakt, hadden particulieren zelfs boe-
ken geschonken, waaronder zeer zeldzame
en kostbare. Volgens Scheffer was voorts
gebleken dat het 'groote publiek meer op
heeft met het archief dan met de verzameling
schilderijen'.^ Hij stelde een herindeling van
het gebouw voor en bepleitte een betere
samenwerking tussen de Commissies voor
Museum Boymans en het Archief. Hij zette
zijn verzoek kracht bij door te schrijven dat
een herinrichting niet veel zou kosten, en 'de
overtollige ruimte zou in der minne aan de
Commissie voor het Archief worden afge-
staan, een en ander ter liefde van de kunst,
ten bate van het publiek en de roem van
Rotterdam'. Zijn wensen werden niet ingewil-
ligd. Het bleef behelpen in het Schielands-
huis tot Scheffers opvolger Unger, die in 1883
tot archivaris was benoemd, eind negentiende

eeuw grote plannen ontwikkelde voor een
nieuw te bouwen archiefgebouw.
Op aandringen van Unger schreef de Com-
missie voor het Archief in 1896 een rapport
dat duidelijk maakte dat het Schielandshuis
veel te klein was geworden voor het omvang-
rijke archief en dat de bewaaromstandighe-
den onverantwoord waren. In het rapport
zette de commissie de belangrijkste gebreken
van het archief in het Schielandshuis op een
rijtje:

'Het groote gebrek aan ruimte, waardoor
tal van stukken vergeefs op plaatsing wach-
ten, het brandgevaar, de voortdurend waar-
genomen vocht en het gebrek aan voldoen-
de ventilatie, waardoor het archief op den
langen duur ernstig gevaar loopt, brachten
ons tot de overtuiging, dat verbetering
dringend wenschelijk is. Wij overwogen
daarbij ernstig de mogelijkheid om in het
bestaande gebouw, bijv. door verplaatsing
der bibliotheek, ruimte te winnen, waar-
door meerdere gelegenheid zou open-
komen tot berging van archiefstukken en
tot ontruiming van de vochtige kasten/'

De commissie concludeerde echter al meteen
dat een dergelijke exercitie op niets zou uit-
lopen en sprak een duidelijke voorkeur uit
voor een nieuw gebouw op een open terrein
waardoor het mogelijk zou zijn het gebouw
later uit te breiden. Hiertoe deed de commis-
sie op 6 februari 1896 een voorstel aan het
College van B&W.'

Naar de Mathenesserlaan
Een jaar later, op 1 juni 1897, deed het
College van B&W de raad een voorstel tot
het bouwen van een nieuwe archiefbewaar-



I

afb. 2. In het Schielandshuis werden in I 868 zowel museum Boymans, als het archief, de bibliotheek en een verzame-

ling stedelijke oudheden ondergebracht. Op de bei-etage was voor lezers en onderzoekers een studiezaal met musea-

le accenten ingericht. Boven de schoorsteen hangt bijvoorbeeld het portret van deVOC bewindhebber Van der Heim

dat in 1890 in het bezit van museum Boymans kwam. (GAR, XXI-14-1)

plaats met kantoorruimte aan de Mathenes-
serlaan. Uit dat voorstel bleek dat het er niet
alleen ging om het ruimtegebrek en de slech-
te bewaaromstandigheden in het Schielands-
huis op te heffen. Ook wilde het College van
B&W niet achterblijven bij andere steden die
inmiddels speciale archiefgebouwen hadden

gebouwd. Een nieuw gebouw was zowel
noodzakelijk als een kwestie van prestige:

'In het midden dezer eeuw tot nieuw leven
ontwaakt, is Rotterdam eene der eerste
Gemeenten in ons land geweest, die den
plicht, om voor het behoud der bouwstof-
fen van hare geschiedenis zorg te dragen, is
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nagekomen [...] maar het gevolg van het
zoo vroeg aan het werk tijgen is geweest,
dat hetgeen destijds gemaakt is, aan de
voorwaarden, die de ondervinding allengs
als doelmatig, zelfs als noodzakelijk heeft
doen kennen, in menig opzicht niet vol-
doet, dat onze inrichting thans door zeer
vele andere steden in de schaduw wordt
gesteld, en het ergste, dat zij veel te klein
geworden is voor de tegenwoordige
behoefte."

G.J. dejongh (1845-1917), directeur
Gemeentewerken, werkte het plan verder uit
met bouwkundige D.B. Logemann (1873-
1964). Deze was rond 1895 bij de dienst
terechtgekomen, eerst als tekenaar en later
als 'architect 1^ Klasse' in welke functie hij
de Regentessebrug over de Wijnhaven (1899)
ontwierp. Dejongh en Logemann maakten
met Unger een studiereis. Ze bezochten de
rijksarchiefgebouwen in Arnhem en 's Herto-
genbosch en het gemeentarchief in Leiden.
Vervolgens bestudeerden zij de door rijks-
bouwmeesterVan Lokhorst ter beschikking
gestelde ontwerptekeningen van het nieuwe
rijksarchiefgebouw in Den Haag en reisden
naar Parijs waar ze diverse bibliotheken en
archieven bekeken. Ook het archiefgebouw
in het Duitse Munster werd bezocht. Aan
voortvarendheid was geen gebrek, want al op
18 november 1896 werd het uitgewerkte plan
aangeboden aan de Commissie voor het
Archief, die zich vrijwel meteen met het plan
kon verenigen. Op 10 december werden de
tekeningen voor akkoord teruggezonden naar
het College van B&W."
Tijdens de planvorming voor de nieuwbouw
was sprake geweest van twee locaties waar-
van de geschiktheid nader werd onderzocht.

Het ene perceel bevond zich aan de westzij-
de van de Schie, het andere aan de noordzij-
de van de Mathenesserlaan. Beide terreinen
waren in bezit van de gemeente. Aan de
westzijde van de Schie en dus op korte
afstand van het centrum, bevond zich een
perceel dat de gemeente net had aangekocht.
Die locatie, in een laag gelegen gedeelte van
de stad en dichtbij het spoor, werd niet ideaal
bevonden. Men maakte zich zorgen over de
effecten die vocht en de zwarte stofdeeltjes
van de locomotieven zouden kunnen hebben
op de te bewaren stukken. Tijdens het onder-
zoek bleek ook nog dat de Rotterdamsche
Tramweg-Maatschappij een belendend per-
ceel had gekocht om er een grote stal voor
182 paarden en opslagruimten voor hooi en
stro te bouwen. Vanwege het brandgevaar dat
hierdoor ontstond, kreeg de tweede locatie
de voorkeur." Dat perceel lag in een nieuw
te ontwikkelen stadsdeel in de Coolse- en
Beukeldijkse polders tussen Rotterdam en
Delfshaven. Het ging om een stuk grond aan
de noordzijde van de Mathenesserlaan in het
beoogde bouwblok tussen de Claes deVrie-
selaan en Heemraadsweg en strekte zich uit
tot de Oude Binnenweg. De Heemraads-
singel was op dat moment nog niet aange-
legd.

De commissie sprak haar voorkeur uit voor
de door Dejongh aangedragen locatie aan
de nog grotendeels onbebouwde Mathenes-
serlaan. Het College van B&W vroeg zich af
of deze locatie niet te ver van het centrum
lag, maar zag dat niet als een overwegend
bezwaar, ook vanwege de andere bouwplan-
nen in deze polder:

'De groote afstand van het Raadhuis is stel-
lig geen voordeel. Wij kunnen echter ver-



afb. 3. Een kaart van het

gebied tussen Heem-

raadsweg en 's Graven-

dijkwal uit ca. 1897 laat

een nog vrijwel onbe-

bouwde Mathenesserlaan

zien. Op de kaart is het

terrein al aangegeven dat

voor latere uitbreiding

van het archief gereser-

veerd was.

(GAR, II 89)

klaren, dat het contact tusschen het Archief
en de dagelijksche administratie, getuige
langdurige ondervinding, nimmer zaken
betreft, waarop omgaande antwoord is te
geven. Een iets langere weg, is daarom
geen overwegend bezwaar; bovendien zal
men zich ook in onze Gemeente langza-
merhand aan groote afstanden moeten
gewennen en is zonder buitengewone
opofferingen de vereischte ruimte meer in
de nabijheid niet te vinden.'"

Het aantrekkelijke van het uitgekozen perceel
was dat er naast de voor de bouw noodzake-
lijke diepte van 31 meter nog eens 44 meter
overbleef om eventueel latere uitbreidingen
te realiseren (afb. 3). Bovendien was de
gemeente ook eigenaar van de belendende
percelen en kon ze dus bij de verkoop eisen
stellen aan de brandveiligheid. Het voor de
uitbreidingen bedoelde terrein kon voorlopig
worden ingericht als boomkwekerij voor de
toenmalige afdeling Plaatselijke Werken. Van

hieruit kon dan een groot gedeelte van de te
bebouwen polder worden voorzien van
beplanting.
Het College van B&W was positief over de
voorgenomen stadsontwikkelingen in dat
gebied. Rotterdam stond aan de vooravond
van de bebouwing van de gehele polder en
er werd zelfs al gesproken over het verhuizen
van bestuursgebouwen naar deze stadsuit-
breiding. De oude stadsdriehoek was in de
negentiende eeuw verworden tot een dicht-
bevolkt, vies stadsdeel waar vooral de armen
woonden. Bovendien waren de grondprijzen
in het centrum erg hoog geworden. In de
groene polders echter was ruimte om een sta-
tig woon- en werkkwartier te creëren. Ook de
bestuurlijke macht kon hier beter gevestigd
worden; niet alleen vanwege de mogelijkheid
ruime gebouwen neer te zetten, maar ook
met het oog op een representatieve uitstra-
ling.
De invloed van de directeur Gemeentewer-
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afb. 4. De foto toont het

nieuwe archiefgebouw

met achterliggend depot

zoals het in I 899 werd

opgeleverd. De opvallend

rijke voorgevel is tot op

de dag van vandaag een

blikvanger, maar de Oud-

Hollandse trapgevels aan

de korte zijden hebben

door de latere bebou-

wing aan weerszijden hun

beeldbepalende karakter

goeddeels verloren.

(GAR, XXI - I I )

ken De Jongh op de keuze van deze locatie
voor het nieuwe archiefgebouw is onmisken-
baar." De Jongh had grote ambities met het
nieuwe westelijk stadsdeel. In 1883 had hij
er zijn eerste uitbreidingsplan voor gemaakt
waarin de Mathenesserlaan als boulevard het
sieraad van het nieuwe stadsdeel was. De
Jongh ontwierp hiertoe een plan dat voorzag
in een monumentale stadswijk met radiaal-
wegen, pleinen en viaducten. In zijn in 1887
gepresenteerde 'Gewijzigd plan voor den
Coolpolder' werd de uitbreiding minder
monumentaal voorgesteld. Hierin ging hij uit
van een traditionele rechthoekige verkave-
ling, doorsneden door enkele radiaalwegen.
Als nieuwe noord-zuidas werd de 80 meter
brede Heemraadssingel ontworpen. De helft
minder brede Mathenesserlaan zou als hoofd-
verkeersweg tussen Rotterdam en Schiedam
dienen. Ongeveer op de plaats van het huidi-

ge museum BoijmansVan Beuningen stelde
De Jongh zich een groot rechthoekig plein
voor waaraan een nieuw stedelijk museum
en het nieuwe raadhuis zouden moeten ver-
rijzen. Na nieuwe wijzigingen en een verso-
bering van het plan in 1889 werd er in 1 891
een plan gepresenteerd dat de gemeenteraad
een jaar later goedkeurde.
Het archiefgebouw werd het eerste grote
gebouw aan het gedeelte van de Mathenes-
serlaan ten westen van de huidige 's Graven-
dijkwal (afb. 4). Het ontwerp was van de
hand van Logemann, die toen al een ervaren
architect was. Hij ontwierp niet alleen het
archief, maar later ook de monumentale aula
en de entreepartij van de uitbreiding van de
Algemene Begraafplaats Crooswijk (1915).
Ook was hij in belangrijke mate verantwoor-
delijk voor het ontwerp van de nieuwe
Gemeentelijke bibliotheek aan de huidige
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afb. 5. Bestektekening uit

1898 van de gevels en

doorsneden van admi-

nistratiegebouw en depot,

op de tekening aangeduid

als 'magazijn'.

(GAR, Archief van de

Commissie voor het

Archief, 297.01, nr 554)

Nieuwe Markt (1 915-1 923). Logemann was
sterk beïnvloed door H.J. Evers, de latere
architect van het stadhuis van Rotterdam, bij
wie hij lessen had gevolgd aan de afdeling
bouwkunde van de Academie van Beeldende
Kunsten en Technische Wetenschappen aan
de Coolvest." In Logemanns ontwerp zien we
de hand van Evers terug. Evers had een bij-
zondere waardering voor de klassieke grond-
beginselen van de architectuur en hechtte
veel belang aan de kennis van de architec-
tuurgeschiedenis. Zijn inaugurele rede aan de
T.H. Delft in 1 902 had dan ook de titel: 'Het
nut der historische studiën tot de vorming van
den architect'." In zijn visie was een architect
een kunstenaar die de tijdgeest begreep en
gebouwen, de tastbare symbolen van de
maatschappij, op daarbij passende wijze ont-
wierp. Zijn onderwijs stoelde op de principes
van de Beaux-Arts traditie, waarin functionele

plattegronden de vormgeving van een
gebouw kenmerken en de gevels een bij de
functie van het gebouw horende uitstraling
hebben. Deze uitgangspunten vormden vol-
gens hem de basis voor een individuele,
artistieke uitwerking.
Logemann koos voor het moderne systeem
dat men in Munster had gezien; dat bestond
uit twee afzonderlijke gebouwen die onder-
ling door een gang werden verbonden (afb.
5). Voor het administratieve gedeelte van het
archief ontwierp hij een gebouw in rijk vorm-
gegeven Neo-Renaissance stijl, maar voor het
daarachter gelegen depot stelde hij de
gebruikseisen voorop.

'Het gebouw is solied en eenvoudig ont-
worpen. Alleen is getracht aan den voor-
gevel en enkele onderdelen van het admi-
nistratiegebouw, een monumentaal karakter
te geven. Men bouwt zulk een gebouw
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afb. 6. De voorgevel van

het administratiegebouw

werd zeer rijk gedeco-

reerd met toespelingen

op de functie van het

archief. De foto toont een

detail met op de linker

pilaster een valk symbool

van scherpzinnigheid, en

op de rechter pilaster een

uil die de wijsheid voor-

stelt,

(foto Mathieu Knibbeler)

voor eeuwen, het moet daarom solied zijn
en een zeker cachet, den tijd weergevende
waarin het gebouwd werd, mag daaraan
niet ontbreken.'"

Voor de bouw van beide gebouwen, het
administratiegebouw en het depot, werd een
bedrag van 125.000 gulden op de begroting
gereserveerd. Voor de inrichting kwam daar
nog eens 6000 gulden bij. Op 24 juni 1 897
werd met 27 tegen 5 stemmen het gevraagde
krediet van 131.000 gulden verleend, vervol-
gens werd het gebouw op 5 april 1 898 aan-
besteed en op 31 augustus 1899 opgeleverd.
De gevel aan de Mathenesserlaan is symme-
trisch opgetrokken uit rode siersteen en rijk
afgewerkt met Oberkirchner zandsteen,
rustend op een hardstenen borstwering. In de
gevel verwijzen verschillende decoraties naar
de gemeente en de functie van het gebouw.

Zo symboliseren de met koppen gedecoreer-
de sluitstenen op de begane grond de rivieren
Maas en Rotte en tijd en eeuwigheid. In de
vier pilasterkapitelen op de verdieping zijn
een uil (wijsheid), ooievaar (vruchtbaarheid),
valk (scherpzinnigheid) en haan (waakzaam-
heid) opgenomen (afb. 6).
Het aan de Mathenesserlaan gelegen admi-
nistratiegebouw is 19 meter breed en 12,5
meter diep en heeft twee bouwlagen en een
kap. Via een kleine entreehal met links daar-
van een bodekamer en rechts daarvan een
garderobe, was de grote hal te bereiken.
Deze gaf toegang tot de rechtervleugel waar
zich de commissiekamer en de binderij
bevonden, tot de monumentale trap naar de
bovenverdieping, en tot de toiletten en de
brede gang naar het depot. In de linkervleu-
gel bevond zich de woning van de conciërge
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en het souterrain die alleen via de bodeka-
mer te bereiken waren via een ijzeren brand-
deur. De brandveiligheid van het complex
werd dus zeer serieus genomen."
De entreevloeren, de vestibules en de hal van
het administratiegebouw zijn met terrazzo-
werk uitgevoerd en met marmerlambriserin-
gen afgewerkt (afb. 7). Ook de trap is van
marmer met smeedijzeren leuningen met
koperen dekstukken. De kamers zijn voorzien
van eikenhouten lambriseringen, bewerkte
plafonds en glas-in-lood bovenlichten. In het
trappenhuis bevonden zich oorspronkelijk
drie grote glas-in-loodramen met vrouwenfi-

afb. 7. Het interieur achter de hoofdingang aan de

Mathenesserlaan moest in overeenstemming zijn met

de rijke uitstraling van de gevel. De aquarel met een

ontwerp hiervoor door F. Bakker uit ca. 1900 is uitein-

delijk niet in deze vorm uitgevoerd.Vooral de kleurstel-

ling was te overweldigend.

(GAR, XXI 9-2)

guren die de stad Rotterdam, handel, scheep-
vaart, wetenschap en kunst symboliseren. Ze
werden uitgevoerd door het atelier van de
Brusselse glazenier Louis de Contini die
onder meer ook de ramen leverde voor de
Remonstrantse kerk aan het Museumpark en
voor het stadhuis aan de Coolsingel. De hui-
dige verblijfplaats van de ramen is onbekend.
Rond de hal op de verdieping lagen in de
rechtervleugel de kamer van de archivaris en
in de linkervleugel de leeszaal voor het
publiek annex een werkkamer voor de kler-
ken. Daartussen bevond zich aan de
Mathenesserlaan de kamer voor de adjunct-
archivaris. Deze ruimtes waren voorzien van
blank eikenhouten lambriseringen, kasten
met schuifdeuren en parketvloeren. Op de
zolder bevonden zich onder meer een foto-
atelier en de werkkamer voor de binder,
geheel ingericht voor het wassen, herstellen
en opzetten van kaarten, gravures en tekenin-
gen van de Atlas. Op een afstand van zes
meter van het administratiegebouw werd het
depot gebouwd, voorzien van een kelder en
vier verdiepingen van elk 2,50 meter hoog.
Elk van deze verdiepingen staat in verbinding
met het voorgebouw door een gang van 1,50
meter breed, voorzien van een zware ijzeren
branddeur.
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afb. 8. Ondanks vele verbouwingen, slooppartijen en

toevoegingen bleef een aantal elementen in het eerste

depotgebouw staan, zoals de centrale ijzeren trap met

een elegant gebogen leuning en een versiering van can-

nelures in de posten. De foto dateert uit 1971.

(GAR, I97I-2566)

Het in baksteen opgetrokken depotgebouw
heeft een plat dak en gemetselde gevels. De
gevels die parallel aan de Mathenesserlaan
lopen, vertonen op iedere verdieping een rit-
mering door de assen van tien vensters. Eén
daarvan wordt ingenomen door de verbin-
dingsgang met het administratiegebouw. Van
binnen was het depotgebouw grotendeels in
ijzer opgetrokken. In het midden bevond zich
een ijzeren trap met daarnaast een lift (afb.
8). De houten archiefkasten werden geplaatst
op onderlinge afstanden van 1,25 meter. De
last van de kasten werd gedragen door zware
funderingen. De muren van het depot heb-
ben, net als die van het administratiegebouw,
een dikte van 50 cm en zijn voorzien van
een spouw om vocht te weerstaan. Op elke
verdieping in het depotgebouw zijn aan
weerszijden ruime balkons te vinden,
bedoeld voor het eventueel schoonmaken
van de registers en als vluchtweg. De derde
verdieping van het depot correspondeerde
met de werkkamers van de ambtenaren op de
eerste verdieping van het administratiege-
bouw. Op deze verdieping lag ook een ruime
sorteerkamer. Daaronder bevond zich op de
begane grond de charterkamer, waar in het
midden een grote vitrinekast was opgesteld
met bijzondere charters en zegels. De glas-in-
lood bovenlichten waren versierd met de

wapens van Rotterdam en de geannexeerde
gemeenten Delfshaven, Kralingen, Charlois
en Katendrecht.
Het depotgebouw werd verwarmd met
stoom, het administratiegebouw met gas;
luchtkelders zorgden voor een goede ventila-
tie. Om brandgevaar te voorkomen werd aan
weerszijden van het archiefcomplex buiten
een brandgang opengelaten van 4.65 meter,
terwijl in de zijgevels zo weinig mogelijk
openingen werden opgenomen. Het depot
was gebouwd voor de opslag van zo'n drie
kilometer archiefmateriaal. In een artikel in
het Nederlandsch Archievenblad in 1901
meldde archivaris Unger dat het archief al
voor tweederde deel was gevuld." Gelukkig
was er op het achterterrein plaats voor nog
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twee gebouwen voor elk vier kilometer
archiefmateriaal.
Bij de opening op 5 juni 1900 rapporteerden
journalisten uitvoerig over het nieuwe
gebouw. In het algemeen waren de reacties
bijzonder positief. Een krant schreef:

'Rotterdam is de eerste gemeente die uit
eigen middelen 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/"

De monumentaliteit, de afwerking van het
interieur, maar ook de doelmatigheid van het
complex werden hoog gewaardeerd. Doel-
matigheid en schoonheid werden toen nog
gezien als eikaars tegengestelden. Het was
dan ook niet eenvoudig het publiek te over-
tuigen dat een functioneel gebouwd en inge-
richt archiefdepot een eigen schoonheid
kende. Bij een bezoek van de Koningin-moe-
der Emma aan het gebouw een paar jaar later
kwam dat duidelijk naar voren:

'Ook dit gebouw zal in zijn dagelijksch
doen zich aan H.M. toonen, zonder versie-
ring of bekleeding. Zij zal het zien zooals
het is, geheel van ijzer en steen opgetrok-
ken, zonder eenigen tooi. Want ware iets
gemaskerd, H.M. zou geen indruk ontvan-
gen van de practische inrichting, waarop
bij brandgevaar, in een gebouw met zoo-
veel kostbare historiestukken alles aan-
komt. Zoo zal H.M. zich bijvoorbeeld
boven bevindend, door 't traliewerk der
vloeren, tot op den beganen grond kunnen
zien, en een overzicht hebben, van heel
het inwendig en doelmatig samenstelsel,
uit rooster en traliewerk bestaande, van

den binnenbouw. Alleen in een paar gan-
gen zullen loopers liggen.'^

Voorzover er kritiek was, betrof die niet
zozeer het nieuwe gebouw als wel de inhoud
ervan. De Confro/eur van 7 juli 1900 bericht-
te dat een deel van de collectie afkomstig
was uit de oude bibliotheek die als gevolg
daarvan half leeg was achtergelaten. Het was

'een demonstratie van harteloosheid van de
gemeentelijke heersers...De zaak is deze.
... De Gemeente heeft een nieuw Archief-
gebouw neergezet. We hebben echter voor
't oogenblik wel wat twijfelachtig geluk,
een ijverigen en conscientieuzen archivaris
te bezitten in den heerJ.W. Unger, iemand
die zich zit uit te droogen in de oude pape-
rassen, die alles haarfijn weet, die u -en
dat is wat waard!- precies weet te zeggen,
hoeveel vorstelijke personen vroeger onze
stad bezochten, waar zij pret maakten, en
zelfs...hoe laat in 1 786 de vorstelijke per-
sonen met kermis-avond uit Den Doele
huiswaarts keerden...of er ook bij waren,
die 'm "om" hadden, is zeker niet uit de
stukken op te diepen geweest. Daaromtrent
wordt ons althans niets meegedeeld.- De
heer Unger nu, heeft niet slechts 't heele
archief meegenomen, maar die almachtige
meneer, die werkt onder de hooge protec-
tie van den burgemeester, heeft ook nog de
gemeentebibliotheek danig geplunderd.
Alles, wat op Rotterdam betrekking had,
heeft-i er uit meegenomen, en ware 't hier
nog maar bij gebleven! Hij heeft alles uit-
gezocht, wat-i maar even dacht, voor z'n
antiquiteiten-verzameling te kunnen ge-
bruiken, en zoo bleef de bibliotheek daar
staan als 'n kaalgeplukten vogel/^



Rotter ,̂ arboekje

afb. 9. De kamer van de

archivaris onderging in de

loop der jaren nauwelijks

veranderingen; de houten

lambriseringen en het

zware meubilair stonden

er in 1969 nog bij zoals in

1900. De maquette voor

de laatste uitbreiding, het

grote, zeven verdiepingen

hoge, derde depot naar

een ontwerp van A.A.

Stekelenburg, is links langs

de wand op een apart

tafeltje neergezet.

(GAR, I969-27I2)

In 1 905 vond een nieuwe verdeling van de
boeken plaats en in 1923 kreeg de boeken-
verzameling onderdak in de door Logemann
ontworpen bibliotheek aan de Botersloot
(tegenwoordig het Nationaal Schoolmuseum).

Uitbreidingen
Binnen enkele decennia was het depot reeds
te klein. In het jaarverslag van 1938 meldde
archivaris Hazewinkel dat er een onhoudbare
situatie dreigde te ontstaan met betrekking tot

de opslagcapaciteit. Er werd besloten tot de
bouw van een extra depot, maar door de
Tweede Wereldoorlog liep dit vertraging op.
Wel werden uit angst voor oorlogsschade
voorzorgsmaatregelen genomen. Daken wer-
den vol gelegd met tegels van schokbeton en
ramen werden dichtgemetseld. Wonderwel
bleef het complex in 1940 gespaard toen de
Elisabethkerk een voltreffer kreeg, en ont-
sprong het de dans opnieuw toen in 1 944 het
hoofdkwartier van de S/c/ier/ie/fsd/ensf in het

219



oude sanatorium op de hoek met de Heem-
raadssingel werd vernietigd. Tussen deze
beide gebeurtenissen in werd in 1942 de eer-
ste paal geslagen voor het nieuwe depot dat
in grondvorm, hoogte en materiaal hetzelfde
was als het oude. Het werd uiteindelijk pas in
1948 afgerond en kreeg op de begane grond
een tentoonstellingszaal. Hoewel het tweede
depot dezelfde breedte had als het eerste
depot, werd het ritme bij dit gebouw bepaald
door dertien vensters, die bij een latere wijzi-
ging alle werden dichtgemetseld. Dit gebeur-
de vermoedelijk niet lang na 1971 toen het
beschikbare terrein aan de zijde van de
Robert Fruinstraat werd bebouwd met een
derde depot. (afb. 9)

Dit gebouw, in beheer van gemeentewerken
ontworpen door architect A.A. van Stekelen-
burg, is van grote invloed geweest op het
functioneren en de uitstraling van het
gemeentearchief. Er vond namelijk niet alleen
schaalvergroting plaats, maar ook werd de
hoofdentree van het archief met de komst van
dit gebouw van de Mathenesserlaan ver-
plaatst naar de Robert Fruinstraat. De monu-
mentale hoofdentree degradeerde hierdoor
tot dienstingang. In deze periode onderging
het complex nog meer wijzigingen die niet
allemaal zijn geregistreerd.^
Het nieuwe depotgebouw kreeg een L-vormi-
ge hoofdopzet met maar liefst zeven bouwla-
gen, die voorzien werden van een opvallende
gevelbekleding, uitgevoerd in Lavalith beton
met een witte natuursteen bekleding in raster-
vormig motief. Aan de westzijde werd een
vrijstaande stalen trap geplaatst. Het gebouw
moest voldoende ruimte bieden voor vijftig
jaar, maar bleek in de jaren tachtig al bijna

gevuld. De omvang van het archief groeide
sneller dan voorzien. Volgens de gemeentear-
chivaris Renting kwam dit door de wettelijke
bepaling dat het gemeentearchief verplicht is
gemeentelijke archieven op te nemen en het
College van B&W in 1973 had besloten de
zogenaamde overbrengingstermijn terug te
brengen van 50 naar 25 jaar. Daarnaast voer-
de Renting een actief acquisitiebeleid en nam
het archief steeds meer interessante archieven
van bedrijven en personen op." Het archief
werd bovendien in toenemende mate
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en
de leeszaal telde dagelijks veel bezoekers.
Verdere uitbreidingen aan de Mathenesser-
laan waren niet mogelijk, omdat het perceel
volledig was volgebouwd en het bestem-
mingsplan geen verdere hoogbouw toeliet.
Daarom ging Renting op zoek naar extra
ruimte die naast de bestaande gebouwen kon
worden gebruikt. De dienst Gemeentelijke
Gebouwen bood een aantal panden aan de
Heemraadssingel aan, maar Renting wees dit
aanbod af; de ligging voldeed volgens hem
niet. En, hij had zijn oog laten vallen op de
oude, monumentale bibliotheek aan de
Nieuwe Markt. Dat pand zou in 1983 vrijko-
men omdat de bibliotheek dan zou verhuizen
naar het nieuwe gebouw op de hoek van de
Hoogstraat en de Binnenrotte. In een brief
aan de directeur van de dienst Gemeentelijke
Gebouwen schreef Renting dat hij graag
wilde dat 'minstens een deel' van de archief-
dienst daar gevestigd werd, 'om aldaar archi-
valia of andere documenten' onder te bren-
gen, waarvoor aan 'de Mathenesserlaan geen
plaats meer zal zijnV"* Hoewel het erop leek
dat hij na een lobby van circa drie jaar zijn



afb. 10. Maaskant's ont-

werp voor de Rijks Auto-

mobiel Centrale was

functioneel en maakte

tegelijkertijd esthetisch

gebruik van het feit dat er

in het gebouw auto's

moesten kunnen rijden.

De plattegrond toont de

indeling van de begane

grond.

(GAR, B2-I 190-1959,

doos 1-55)

zin zou krijgen (de burgemeester steunde het
initiatief van het archief)", schoof het College
van B&W Rentings voorstel in 1983 terzijde.
Verhuizing van de archieven naar de Nieuwe
Markt bracht immers 'geen geld in het laatje'
en dat is wat de gemeente nodig heeft, aldus
de toenmalige wethouder van financiën J.
Linthorst.^

De Rijks Automobiel Centrale
Na een verdere zoektocht langs onder meer
het Entrepotgebouw, het Leidsche Veem op
de Wilhelminapier, en het GEB-gebouw aan
de Rochussenstraat kwam de Rijks Auto-
mobiel Centrale (RAC) aan de Hofdijk in
beeldt' Dit pand, niet al te ver verwijderd
van de Coolsingel, stond al vanaf 1991 leeg.
De keuze voor het gebouw lijkt vooral te zijn
ingegeven door praktische overwegingen: de
omvang van de verdiepingen, de plaats in de

nabijheid van het centrum en het feit dat het
gebouw leegstond. De RAC had van 1960 tot
1991 dienst gedaan als parkeer- en onder-
houdsgarage voor de dienstauto's van ver-
schillende rijksinstanties, zoals de PTT en de
Belastingdienst. Het uit drie lagen bestaande
gebouw was bij de oplevering in de jaren
zestig de grootste parkeergarage van Rotter-
dam.
De RAC was een ontwerp van de bekende
Rotterdamse architect Hugh Maaskant (1907-
1977) en geldt als een typische representant
van de wederopbouwarchitectuur.™ Dat de
opdracht destijds naar hem ging zal geen toe-
val zijn geweest. Maaskant was een succesvol
wederopbouwarchitect, hield van, vooral
grote, auto's en had veel ervaring met het
ontwerpen van bedrijfsgebouwen. In zijn ont-
werp voor het Groothandelsgebouw (1951)
had hij ook laten zien transportsystemen
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afb. I I. Het ontwerp voor

de zuidwest gevel van de

RAC toont de zorgvuldige

ritmering, ondersteund
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gebruik van contrasteren-

de materialen, dat zo ken-

merkend is voor het werk

van Maaskant.

(GAR, ontwerptekening,

B2-1 190-1959, doos

1-55)

goed te kunnen integreren in zijn ontwerp en
bovendien stond hij bekend als een architect
die functionele eisen op een esthetische
manier kon verwerken.
De functionele eisen van het RAC-gebouw
werden bepaald door de ruimte voor onder-
houd en reparatie en tevens moesten er een
paar honderd auto's geparkeerd kunnen wor-
den.** Maaskant ontwierp een op zichzelf
staand rechthoekig gebouw, dat hij opdeelde
in twee gedeelten. Het zuidwestelijke deel
bestemde hij voor het parkeren van auto's,
terwijl in het noordoostelijke, onderkelderde,
deel verschillende werkzaamheden kwa-
men.̂ " De kelder bood plaats aan de fietsen-
stalling voor de chauffeurs, terwijl er op de
begane grond een werkplaats was met bij-
voorbeeld een smeerplaats, wasplaats, de
reparatiematerialen, magazijn en bandenre-
paratie. Op de eerste verdieping kwamen een
berging, archief, spreekkamer, kamer voor de
districtschef en opzichters, kantine, en het

waslokaal (afb. 10). De tweede verdieping
bestond geheel uit parkeerruimte en was
deels verhuurd aan het postorderbedrijf Ter
Meulen. Er was plaats voor vierhonderd voer-
tuigen.
Een bijzonder element van het interieur was
de ruime, lichte vide op de hoek van de Heer
Bokelweg, waardoor de werkplaats zoveel
mogelijk daglicht kreeg. Het raam aan de
zuidzijde zorgde ervoor dat het kantoorge-
deelte op de werkplaats uitkeek. Een ander
karakteristiek onderdeel van het gebouw was
de oprit langs de gevel naar de verschillende
verdiepingen. De circulatie van de auto door
het gebouw was de leidraad voor Maaskants
ontwerp. Waar de hellingbaan zich bevond,
doorbrak hij de gevel op enkele plaatsen
zodat voorbijgangers de door het gebouw rij-
dende auto's konden zien. De toegang lag
aan de Hofdijk, waar de gevel een sprong
terugmaakt. Bij de kantine hoorde een terras
boven de ingangsluifel. Boven de entree ont-
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afb. 12. De strook groen-

blauw geglazuurde bak-

stenen geeft het wit

geverfde schoon beton
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compacter De foto

dateert uit het einde van

de jaren zestig, toen Ter

Meulen de bovenverdie-

ping van de RAC huurde.

(GAR)

wierp Kees Franse een reliëf dat de diverse
bedrijfsfacetten van de RAC symboliseert.
Langs de gevel lagen kantoortjes, en een klei-
ne uitbouw voor de 'postverversing'. Buiten
bevond zich een overdekte benzinepomp.
De vormgeving van de gevel was een ander
belangrijk onderdeel van het ontwerp (afb.
11). Hierin was de indeling van het interieur
zichtbaar. Hoewel alle zijden van het
gebouw hierdoor verschillend waren, wist
Maaskant er toch één geheel van te maken.
Waar het garagedeel gesloten was, had het
werkplaatsgedeelte een open karakter. Het
gesloten deel was op twee plaatsen transpa-
rant; hier bood Maaskant de voorbijganger
een blik op de auto's die via de opritten naar
boven en beneden reden. Daarnaast was het
betonskelet zichtbaar in de gevel. De inde-
ling van de verdiepingen en het regelmatige
stramien van de kolommen kwam zo terus in

het exterieur. De gevel was horizontaal
geleed en bestond uit smalle vensterstroken
tussen een brede blauwgroene natuur- en
bakstenen band en witgeverfd schoon beton.
De vensters hadden smalle stalen kozijnen en
de vensterstroken worden geleed door verti-
cale betonnen kolommen, in een vaste rit-
miek geplaatst. De geglazuurde band bepaalt
een groot deel van het aanzien van het
gebouw. In de jaren zestig werd daarover
geschreven: 'Zelfs op een wat donkere dag
maakt de geglazuurde steen, die als een
brede band rondom het bovenste gedeelte
van het gebouw loopt, zeker ook wat de
kleur betreft een bijzonder mooie indruk'
(afb. 12).='

Het kleur- en materiaalgebruik in het inte-
rieur was eenvoudig; het bestond grotendeels
uit schoon metselwerk. De tegels van de
wanden en vloeren hadden de blauwgroene
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kleur van het baksteen aan de gevel, de vloe-
ren van de hallen en trappenhuizen waren
gelijk aan de gemetselde borstweringen.
Op 21 december 1995 besloot het College
van B&W het gehele archief te verhuizen
naar de RAC. De Gemeenteraad stelde 31
miljoen euro beschikbaar voor de verbou-
wing, en kwam twee jaar later nog met een
speciale opdracht: het nieuwe archief zou
een 'nationaal voorbeeldproject voor duur-
zaam en energiebewust bouwen' moeten
worden. Het architectenbureau Jan Buijs b.v.
en R. van Amerongen kregen de opdracht tot
de verbouwing.

Het nieuwe onderkomen was met zijn
14.000 vierkante meters twee keer zo groot
als het oude gebouw aan de Mathenesser-
laan. Het voormalige garagebedrijf biedt nu
plaats aan twee ruime studiezalen; er is een
studiezaal voor raadpleging van originelen
met een handbibliotheek en een studiezaal
voor raadpleging van microfiches. Hier is ook
de afdeling genealogie gevestigd. Daarnaast
is er een ruimte om geluidsmateriaal en
bewegend beeld te raadplegen en een ande-
re, technische ruimte voor conservering en
beschrijving van dit materiaal. Voorts zijn er
drie depots (waarvan één met een koeldepot)
waar het archief wordt bewaard. Dit bestaat
uit bijna zeventien strekkende kilometer
gemeentelijk en particulier archief, een
omvangrijke en waardevolle collectie foto's,
boeken, affiches, plattegronden, tekeningen
en prenten en de geluids-, film- en fotoar-
chieven. De depots bevinden zich op de
begane grond, de eerste en tweede verdie-
ping en hebben een oppervlakte van in totaal
7000 irf. Dit moet voor de komende 25 jaar

voldoende zijn. Voor het bewaren van de
archieven moest de vloerbelasting omhoog
omdat een vierkante meter papier veel
zwaarder is dan een vierkante meter auto.
Naast ruimtegebrek was een reden voor de
verhuizing de toegenomen aandacht voor
publieksvoorzieningen. De spil van het nieu-
we archief is dan ook de tweede verdieping,
waar de studiezalen zijn ondergebracht. Het
zijn ruime, lichte en overzichtelijke ruimtes
geworden.
Voorts werden allerlei machines geïnstalleerd
om te voldoen aan de wettelijke bewarings-
eisen. Een optimale klimaatbeheersing bete-
kent vooral 18 graden Celsius met een rela-
tieve luchtvochtigheid van 50 procent in het
hele depot. Ook waren duurzaamheid en
energiezuinige maatregelen belangrijk. Zo
kwamen er zonnepanelen op het dak, werd
gebruik gemaakt van milieuvriendelijke maat-
regelen en is de waterhuishouding geschei-
den; het regenwater wordt hergebruikt voor
koeling en verwarming. Het gebouw werd op
15 januari 1999 geopend door Prins Claus.
De functionele eisen waren kortom fors en
leidden tot heel wat aanpassingen aan het
oorspronkelijke gebouw, waardoor karakte-
ristieke onderdelen, die het een monumen-
taal aanzien verleenden, verdwenen. Het
grote venster aan de Hofdijkzijde verloor bij-
voorbeeld zijn betekenis, omdat hier de oprit
werd verwijderd en de verdiepingsvloer door-
getrokken. Met het opheffen van de vide ver-
dween ook de ruimtelijkheid. Daarnaast is
door de toevoeging van allerlei muren en
kamers de omvang van de oorspronkelijke
ruimtes niet meer te beleven. Ook het onder-
scheid tussen het werkgedeelte en het par-



afb. 13. De markante
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voormalige RAC-gebouw

wordt nog steeds gesierd

dooreen reliëf van Kees

Franse dat verwijst naar
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(GAR, DSCN 0061)

keergedeelte is niet meer te ervaren. Het
voornaamste gemis is wellicht dat de helling-
baan zowel in het interieur als het exterieur
nergens meer zichtbaar is. Juist dit onderdeel
verbeeldde de kwaliteiten van Maaskant als
architect en zijn fascinatie voor auto's. De
gevel is nog het best bewaard gebleven. De
hoofdingang van het archief ligt op dezelfde
plaats als de entree tot de voormalige garage.
De knik in de gevel is gehandhaafd, evenals
het reliëf van Kees Franse (afb. 13). De hori-
zontale indeling is behouden. Wel zijn de
dunne stalen kozijnen vervangen door kunst-
stof, waardoor de stroken met de ramen aan
lichtheid hebben ingeboet. Een grote aan-
tasting was reeds de bouw van het hoge
woongebouw aan de Heer Bokelweg in
1997. Deze woontoren werd tegen het

gebouw aan geplaatst, waardoor het autono-
me karakter, een belangrijk uitgangspuntvan
het ontwerp, verdween.
Het RAC-gebouw was een markant ontwerp
van een van Rotterdams beste architecten, en
een typisch voorbeeld van de voor Rotterdam
zo belangrijke wederopbouwperiode. Toen de
gemeente Rotterdam in de jaren negentig een
uitgebreid onderzoek verrichtte naar de
wederopbouwarchitectuur (1945-1965) in de
stad, werd de RAC dan ook meegenomen in
het onderzoek. Een van de doelen van het
onderzoek was te komen tot een selectie van
gemeentelijke monumenten uit de wederop-
bouwperiode. De selectie kwam tot stand op
basis van een aantal criteria. Qua zeldzaam-
heid, technische en typologische ontwikke-
ling en esthetische ontwerpkwaliteiten scoor-
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de de RAC hoog. De doorslag om het
gebouw desalniettemin niet op de lijst te
plaatsen lag vooral in het feit dat het gebouw
te veel verbouwd was en de oorspronkelijke
functie, esthetiek en ontwerpopvattingen nau-
welijks nog herkenbaar waren. Hoewel er
nieuwe kwaliteiten voor in de plaats zijn
gekomen, zijn de meeste oorspronkelijke
kenmerken, die bepalend waren voor het
karakteristieke ontwerp, eind jaren negentig
verdwenen.

Een digitaal archief
Hoe het archief er in de toekomst uit zal zien
is de vraag. In het verleden werden de
omvang en de indeling van het archief
bepaald door het papier. De groei van de
hoeveelheid papier bepaalde de vraag naar
nieuwe gebouwen en archiefruimte en vormt
de rode draad in de geschiedenis van de
huisvesting van het archief. Met de toene-
mende digitalisering is ruimte op termijn niet
meer het probleem. Een modern archief stelt
andere eisen. Dat heeft gevolgen voor de
selectie; niet langer achteraf uit een berg
papier, maar aan het begin van de informatie-
keten. De digitalisering zal ook haar weerslag
hebben op de omvang en de inrichting van
het archiefgebouw. De publieksfunctie zal
veranderen, nu online bereikbare informatie,
niet gebonden aan tijd of plaats, mensen
wereldwijd mogelijkheden geeft om onder-
zoek uit te voeren, en gegevens beschikbaar
te stellen. Een studieruimte en centrale lig-
ging in de stad worden daarmee minder
belangrijk. Zullen bezoekers in de toekomst
vooral nog vanwege de kennis van de
archiefmedewerkers hun weg naar het archief
vinden? Ook de bewaarfunctie wordt anders

nu documenten digitaal opgeslagen kunnen
worden. Net als bij de Mathenesserlaan het
geval was, is het archief aan de Hofdijk ont-
worpen met het idee dat het archief nog jaren
kan groeien. De vraag is echter of met de
digitalisering omvangrijke archiefdepots in de
verre toekomst nog nodig zijn.
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DE STRAATNAMEN VAN ROTTERDAM
AANVULLINGEN (16)

door Frederike Cossee-de Wijs

Overzicht van nieuwe en verdwenen straat-
namen volgens besluiten van het College van
Burgemeester en Wethouders.

Nieuwe straatnamen:
Air Commodore Geddespad (64-22)
B&W 4 oktober 2006
Air Commodore Andrew James Wray Geddes
(1896-1988) was samen met prins Bernhard
de initiator van de voedseldroppings boven
het bezette Nederland aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog.
Arthur Cravanhof (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Arthur Cravan (1887-laatst gezien in Mexico
en waarschijnlijk verdronken in de Stille
Oceaan in november 1918). Zijn echte naam
was Fabian Avenarius Lloyd. Arthur Cravan
was bokser en dichter. Hij schreef ruige,
levendige gedichten en provocerende, anar-
chistische verhandelingen en was een opval-
lend publiek figuur.
Ambachtsheerstraat (54-90)
B&W 4 oktober 2006
Drager van lokaal gezag voor 1848.
Bredelaantje (08^*3)
B&W 21 februari 2006
Bestaat al in de volksmond; dankt zijn naam
aan het feit dat dit een breed pad is.
Buitenom (08-43)
B&W 21 februari 2006
Buitenom wordt zo genoemd omdat dit de
buitenste rand van bos oost is; men kan hier

buitenom op de grens van het bos wandelen.
Sluit aan op de omliggende straatnamen
Bovenover en Onderlangs.
Burgemeester Speelmanhof (32-89)
B&W 18 juli 2006
Johannes Jacobus Speelman (1823-1874),
burgemeester van IJsselmonde van 1850 tot
1872.
Callunapad (14-63)
B&W 6 juni 2006
Latijnse naam voor struikheide.
Corneliahof (41-91)

Naam van een stalen sloep uit de laatste
bloeiperiode van de Pernisse zeevisserij. De
Cornelia is in de vaart gebleven tot de ophef-
fing van de visserij in Pernis in 1919.
Doorkijk (08-43)
B&W 21 februari 2006
Bestaat al in de volksmond; zo genoemd
omdat het een kort pad is, een doorsteek tus-
sen twee langere paden.
Dressuurlaantje (08^*3)
B&W 21 februari 2006
Dressuur is het africhten van een paard.
Op deze plaats bevindt zich de wedstrijd-
dressuurbak van de Rotterdamse Manege en
het CHIO.

Dijkgraafstraat (54-90)
B&W 4 oktober 2006
Ambtenaar van openbaar gezag in water-
schapszaken.
Eekhoornpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
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Zoogdier, behorend tot de knaagdieren.
Egbert Kortenaerhaven (10-08)

B&W 4 oktober 2006
Egbert Kortenaar (ca. 1 604-bij Lowestoft 13
juni 1 665) was een Nederlands admiraal en
zeeheld. Zijn praalgraf bevindt zich in de
Laurenskerk.
Fazantenlaantje (08^*3)
B&W 21 februari 2006
Vogel, behorend tot de hoenderachtigen.
Francis Picabiastraat (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Francis Picabia (1879-1953) was als Frans
kunstschilder een der wegbereiders van de
moderne kunst. Zijn werk behoort tot dadaïs-
me en surrealisme.
Gazellelaantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Zoogdier, behorend tot de rundachtigen.
Georges Braquestraat (14-69)
B&W 17 oktober 2006
Georges Braque (1882-1963), Frans kunst-
schilder en later ook beeldhouwer. Samen
met de spaanse kunstschilder Pablo Picasso
was hij de grondlegger van het kubisme.
Hazenpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Zoogdier, behorend tot de haasachtigen.
Henri Laurenspad (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Henri Laurens (1885-1954), Frans steenhou-
wer, beeldhouwer, schilder en decorontwer-
per. Hij raakte in 1911 bevriend met Georges
Braque, door wie hij kennis maakte met het
kubisme. Collages van de kubistische schil-
ders als Braque en Picasso probeerde hij
ruimtelijk te maken.

Hoogtaludpad (08-43)

B&W 21 februari 2006
Schuinte van het zijvlak van aardwerken,
dijken, spoorbanen, vestingwerken etc.
Dit pad ligt op een talud, de aardewal die de
overgang tussen het bos en de lager gelegen
Alexanderpolder vormt.
len Daleshof (10^*8)
B&W 4 oktober 2006
Catharina Isabelle Dales (1931-1994), direc-
teur Gemeentelijke Sociale Dienst Rotterdam,
lid Tweede Kamer en minister van Binnen-
landse Zaken.
Konijn en laan tje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Zoogdier, behorend tot de haasachtigen.
Koninginnepageweg (71-92)
B&W 4 oktober 2006
Vlindersoort
Kwekerspad (08^*3)
B&W 21 februari 2006
Vroeger was hier de Gemeentekwekerij van
planten en bloemen gevestigd.
Kwelwaterpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Doorsijpelend water via de grondslag van
een dijk. Rond dit pad komt veel kwelwater
voor.

Langepad (08^3)
B&W 21 februari 2006
Verlenging van het al bestaande Langepad.
Het Langepad is een gedeelte van de vroege-
re Langekade.
Louise de Colignypad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Louise de Coligny (1555-1620), vierde echt-
genote van prins Willem van Oranje.



Maarten Tromphaven (20-08)

B&W 4 oktober 2006
Maarten Harpertsz Tromp (1598-op zee voor
Ter Heijde 10 augustus 1653), Nederlands
vlootvoogd, maakte als negenjarige op 25
april 1 607 de Slag bij Gibraltar mee. Hij voer
afwisselend bij de marine en ter koopvaardij
en trad in 1 622 als luitenant in dienst bij de
admiraliteit op de Maze.
Marc Chagallstraat (14-08)
B&W 17 oktober 2006
Marc Chagall (1887-1985), joods Wit-
Russische kunstschilder met een heel eigen,
dromerig aandoende stijl.
Marcel Duch amp plein (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Marcel Duchamp (1887-1968), Frans kunste-
naar. Hij wordt als een van de grondleggers
van de hedendaagse kunst beschouwd, met
name van nieuwere kunstvormen als installa-
ties en conceptuele kunst. In 1913 richtte hij
zich op de schilderkunst en wekte sensatie
met zijn 'Fietswiel op witgeschilderd taboe-
ret'. Duchamp was de eerste die een alle-
daags voorwerp presenteerde als kunstwerk
(een ready-made). Dit was een belangrijk
moment voor de hedendaagse beeldende
kunst, dat filosofische vragen opriep over
aard en functie van kunst.
Mantelpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Mantel is een directe omgeving. Dit pad
omzoomt of ommantelt het grote veld in bos
noord.

Michiel de Ruijterhaven (10-08)
B&W 4 oktober 2006
Michiel Adriaansz de Ruijter (1 607-Baai van
Syracuse 29 april 1 676). De Ruijter is de

bekendste zeeheld in de Nederlandse
geschiedenis. Zijn bijnaam bij het bootsvolk
was Bestevaer, vertrouwelijk-eerbiedige bena-
ming van een grote leider.
Mollenlaantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Zoogdier, behorend tot de insecten eters.
Naaldbomenpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Naaldbomen behoren tot de bomenfamilie
coniferen, zo genoemd naar de bladstructuur.
Oosterbakenpad (16-99)
B&W 30 mei 2006

Baken: vast merkteken in of bij vaarwater.
Ossip Zadkinestraat (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Ossip Zadkine (1890-1967), beeldhouwer,
schilderen lithograaf. Geboren inWit-
Rusland werkt hij in Engeland, Frankrijk en
de Verenigde Staten. Zijn stijl is beïnvloed
door het kubisme en primitieve kunst. Zijn
bekendste werk in Nederland is 'De ver-
woeste stad', dat verwijst naar het bombarde-
ment op Rotterdam in mei 1940.
Oxerlaantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Oxer: een van de hindernissen in een con-
cours hippique, bestaande uit hekken, haag
en sloot.

Pablo Picassostraat (14-69)
B&W 17 oktober 2006
Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), Spaans kun-
stenaar. Hij werkte met vele technieken en in
vele stijlen. Met /_es c/emo/se//es c/'/\W^non
maakte hij het uitgangspunt van het kubisme,
dat hij samen met Braque ontwikkelde. Zijn
wereldwijd meest bekende werk is Guem/ca,
ter herinnering aan het bombardement op die
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plaats tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Hij
was de meest invloedrijke kunstenaar van de
twintigste eeuw.
Paddenpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Amfibie, veel voorkomend in het bos.
Piet Heijnkanaal (20-08)
B&W 4 oktober 2006
Piet Pietersz Heijn (1577-1629), Nederlands
luitenant-admiraal en commandant van de
West-Indische Compagnie. Hij werd zeer
bekend door de verovering van een Spaanse
zilvervloot in 1628.
Prinses Mariannehof (61-01)
B&W 18 juli 2006
Wilhelmina Frederica Louisa Charlotte
Marianne (1810-1883), prinses der
Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau,
prinses van Pruisen. Dochter van koning
Willem I en Wilhelmina van Pruisen.
Raoul Hausmannhof (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Raoul Hausmann (1866-1971), Oostenrijks
dadakunstenaar. Hij maakte fotomontages,
collages, schilderijen, beelden, gedichten en
manifesten.
Roomselaantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Genoemd naar de zich hier eertijds bevin-
dende roomskatholieke statie. Ook het kunst-
werk 'De Pelikaan' herinnert hieraan.
Ruiterlaantje (08-43)

Ruiter: berijder van een rijdier, bijvoorbeeld
een paard.
Sonia Delau nay straat (14-69)
B&W 17 oktober 2006
Sonia Delaunay (1885-1979), Russisch kunst-
schilder, geboren Sonia Terk. Werkte met haar

man Robert Delaunay in Parijs. Met hem was
zij grondlegger van het orphisme, een stro-
ming binnen het kubisme die bekend staat
vanwege het gebruik van felle kleuren en
geometrische figuren.
Statige]aantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Klassiek boslaantje: breed, rechten
omzoomd met grote bomen. In eerste instan-
tie is bos oost aangelegd als statig wandelbos.
Stinsenlaantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Stinsenvegetatie is kenmerkend voor de
ondergroei van oude parkbossen en buiten-
plaatsen.

Tristan Tzarahof (14-68)
B&W 17 oktober 2006
Tristan Tzara (1896-1963), pseudoniem voor
Sami Rosenstock. Roemeens dichter en essay-
ist, leefde het grootste deel van zijn leven in
Frankrijk. Hij is vooral bekend geworden als
een der stichters van Dada.
Uilenpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Nachtroofvogel.
Uiverpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Andere benaming van ooievaar.
Verborgenlaantje (08-43)
B&W 21 februari 2006
Dit laantje ligt verborgen in het midden van
bos oost, tussen veel bomen en bossages, en
is geen doorgaande route.
Visvreugdstraat (06-62)
B&W 7 februari 2006
Visvreugd was vanaf 1 752 eigendom van
Pieter de Ridder, die in navolging van het
naastgelegen Lamsrust deze locatie herschiep



tot een buitenplaats. Visvreugd bestond uit
een huis, aangelegde tuin met theekoepel,
balkon boven het water en later nog een stal
voor rijpaarden.
Vleermuispad (08^*3)
B&W 21 februari 2006
Zoogdier, behorend tot de handvleugeligen.
Vredesplein (10-82)
B&W 11 april 2006
Vrede is in het Arabisch Essalaam.
Waarsmanstraat (55-83)
B&W 4 oktober 2006
Penningmeester in de waterschappen van
IJsselmonde.
Weideblik (08-43)
B&W 21 februari 2006
Op dit punt heeft men een weidse blik over
de plas, het bos en de skyline van Rotterdam.
Weidezoom (08^*3)
B&W 21 februari 2006
Weidezoom is een in de volksmond reeds
bestaande naam.
Wolvenvallei (08-43)
B&W 21 februari 2006
Zoogdier, hondachtig roofdier. Dit pad werd
informeel al zo aangeduid. Een groot gedeel-
te van het pad loopt door naaldbomenvegeta-
tie, langs water en heeft een ruige aanblik:
omgevallen bomen en lage ondergelopen
oevers. Het lijkt een vallei uit een noordelijk
bosgebied, waar wolven voorkomen.
Ijsvogelpad (08-43)
B&W 21 februari 2006
Vogel, bekend door zijn opvallende kleuren
en spectaculaire manier van vissen. Deze
vogel broedt in het bos.

Verdwenen straatnamen:
3^ Zwanen gatstraat

Bij besluit B&W 6 juni 2006 is de naam inge-
trokken.
Dick Liefhebberstraat

Bij besluit B&W 4 oktober 2006 is de naam
ingetrokken.
Dj ambi straat

Bij besluit B&W 6 juni 2006 is de naam inge-
trokken.
Evershagen

Bij besluit B&W 6 juni 2006 is de naam inge-
trokken.
Gerard Sannehof
Henry Fordstraat

Bij besluit B&W 4 oktober 2006 zijn de
namen ingetrokken.
Hordijkstraat

Bij besluit B&W 21 februari 2006 is de naam
ingetrokken.
Kleihof

Maatveldseweg
Bij besluit B&W 4 oktober 2006 zijn de
namen ingetrokken.
Prestopad

Bij besluit B&W 18 juli 2006 is de naam
ingetrokken.
Rheapad

Bij besluit B&W 18 juli 2006 is de naam
ingetrokken.
Saturniispad

Bij besluit B&W 18 juli 2006 is de naam
ingetrokken.
Sprokkelenburg

Bij besluit B&W 6 juni 2006 is de naam inge-
trokken.
Vo Ihard ingweg
Bij besluit B&W 4 oktober 2006 ingetrokken
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en gewijzigd in Koninginnepageweg.
Wigger Beusstraat

Bij besluit B&W 4 oktober 2006 is de naam
ingetrokken.
Wilhelminahof

Bij besluit B&W 6 juni 2006 is de naam inge-
trokken.
Wolfshagen

Bij besluit B&W 6 juni 2006 is de naam inge-
trokken.

Gedeeltelijk ingetrokken:
Chrysantstraat
(B&W 6 juni 2006)
Koningin Wilhelminaweg
(B&W 18 juli 2006)
Prins Mauritsweg
(B&W 18 juli 2006)
Rozemarijnstraat
(B&W 6 juni 2006)
Wilgenstraat
Zilverschoonstraat
(B&W 6 juni 2006)

De Bergambachtstraat is verlengd

(B&W 21 februari 2006)
De Aronskelkstraat is verlengd

(B&W 6 jun i 2006)
De Prins Mauritsweg is gedeeltelijk gewijzigd in de

Koning Willem III weg
(B&W 6 juni 2006)
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