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De titel van dit redactioneel verwijst naar een 
van de bekendste sonnetten uit de Nederland-
se poëziegeschiedenis: De Dapperstraat van J.C. 
Bloem uit 1945. Het gedicht is een liefdesver-
klaring aan de stad, tegenover de natuur en het 
platteland. ‘Geef mij de grauwe, stedelijke we-
gen / De in kaden vastgeklonken waterkant / De 
wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand / 
door zolderramen, langs de lucht bewegen.’ En 
dan die beroemde slotzin: ‘Dit heb ik bij mij-
zelven overdacht / Verregend, op een miezerigen 
morgen / Domweg gelukkig, in de Dapperstraat.’ 
De straat waar Bloem aan refereert, bestaat echt. 
Vernoemd naar de Afrika-deskundige Olfert 
Dapper verbindt de Dapperstraat de Mauritska-
de en de Wijttenbachstraat in Amsterdam-Oost, 
vlakbij station Muiderpoort. 

‘Onze geschiedenis ligt op straat’ is een uit-
spraak die stadsgidsen graag herhalen tijdens 
hun historische wandelingen. En gelijk heb-
ben ze: wie er oog voor heeft, ziet in het stede-
lijk landschap talloze sporen van het verleden. 
De laatste jaren zijn gidsen zich gaan richten 
op specifieke elementen of gebeurtenissen uit 
de geschiedenis. In themawandelingen komen 
deelnemers in aanraking met sporen van bij-
voorbeeld het slavernijverleden, de geschiede-
nis van de Nederlandse letteren of het verzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.1 Maar hoe zit 
het met de geschiedenis van de verharde wegen 
waarover de geïnteresseerden zich verplaatsen? 
Welke historische verhalen gaan schuil achter 
de straten die zij inslaan? En wat is de bredere 
betekenis van die verhalen? Deze vragen staan 
hier centraal. De invalshoek van dit themanum-
mer is ‘de straat’ als verbindingsstuk tussen the-
ma’s, methoden en verhalen. 

Historisch onderzoek naar Nederlandse 
straten kan de laatste jaren rekenen op grote 
belangstelling en heeft belangrijke ontwikke-
lingen doorgemaakt. Aan het begin van de 20ste 
eeuw verschenen voor veel Hollandse steden 
lijsten waarin de toen bestaande straatnamen 
geschiedkundig werden toegelicht. Pas vanaf 
de tweede helft van de 20ste eeuw zijn historici 
zich meer gaan richten op de geschiedenis van 
bepaalde straten. Een belangrijk voorbeeld is de 
6-delige reeks Het Rapenburg. Geschiedenis van een 
Leidse gracht (1986-1992). Aan de hand van boe-
delinventarissen uit notariële en particuliere ar-
chieven gaven Th. H. Lunsingh Scheurleer, C.W. 
Fock en A.J. van Dissel inzicht in de wooncul-
tuur van een van de belangrijkste Leidse grach-
ten. De straat diende als concept dat inzicht gaf 
in het alledaagse leven van de bewoners van het 
Rapenburg. 

Tegenwoordig hanteren sociaal-cultureel 
historici dit principe nog altijd, maar maken 
zij gebruik van een grotere diversiteit aan bron-
nen: egodocumenten, kranten en Oral History. 
Kijk maar naar Hier woonden wij (2015) van Wim 
Willems en Hanneke Verbeek over de beladen 
geschiedenis van een Joodse gemeenschap in 
een willekeurige straat in Scheveningen; of Ra-
penburgerstraat 1940-1945 (2018) van Guus Luij-
ters over de Joodse bewoners in het hart van de 
Jodenbuurt in Amsterdam. Naast een methode 
om het dagelijks leven in beeld te brengen is de 
straat ook zelf onderwerp van studie geworden. 
In monografieën als Coolsingel (2017) van Paul 
van de Laar, De Van Breestraat in Amsterdam 1900-
2000 (2017) van Rudolf Dekker of De Javastraat 
(2018) van Maxime Smit draait het om de ont-
wikkelingen in de straat en de impact van deze 

Redactioneel |  Domweg gelukkig, in de 
 Dapperstraat
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 | Domweg gelukkig, in de Dapperstraat

veranderingen op de gebruikers ervan met als 
doel de straat te karakteriseren.

In dit themanummer bouwen wij voort op 
deze ontwikkelingen. De bijdragen aan dit num-
mer vestigen de aandacht op verhalen die het 
straatniveau vaak overstijgen en ons meer ver-
tellen over verschillende aspecten uit het dage-
lijks leven: wonen, werken, winkelen, emoties en 
sociale contacten. In het eerste artikel benadert 
Tim de Ridder de straat vanuit een archeolo-
gisch oogpunt. Diverse opgravingen in de Vlaar-
dingse Hoogstraat tonen aan dat deze straat al 
ruim dertien eeuwen continu bewoond is ge-
weest. Is deze straat wellicht de oudste van Hol-
land? Vervolgens brengt Anneleen Arnout u in 
aanraking met het overweldigende karakter van 
de Amsterdamse Kalverstraat. De toegenomen 
aandacht voor de ervaringen van het winkelend 
publiek levert een nieuw beeld op van de winkel-
cultuur in de late 19de en vroege 20ste eeuw. Tot 
slot laat Paul van de Laar zien hoe het onderzoek 

naar de straat ons meer kan vertellen over de ge-
schiedenis van een stad. De geschiedenis van de 
stad Rotterdam en de Rotterdamse Coolsingel 
zijn innig met elkaar verbonden.

Ook het Holland Bloc staat geheel in het te-
ken van de straat. In de Tijdingen doet Merel 
van der Vaart verslag van de tentoonstelling In 
de Hoogstraat, die in 2019 te zien was in het Ste-
delijk Museum Schiedam. Hoe draagt een ten-
toonstelling met verhalen over een winkelstraat 
bij aan de geschiedenis van een stad? In het Top-
stuk vertelt Arjan Nobel over de ontdekking van 
twee sleutelbossen die nieuw licht wierp op het 
joodse leven in twee straten van Oud-Beijerland. 
René Dings gaat in de Column in op het his-
torisch belang van straatnamen en slaat zo een 
brug tussen heden en verleden. Ten slotte sluit 
Bert Koene het nummer af met een Uithoek over 
het lintdorp Assendelft waar de langste Dorps-
straat van heel Nederland ligt. 

Wij wensen u veel leesplezier!

Wouter Linmans en Frank de Hoog

Gezicht op de Dapperstraat in Amsterdam. Foto door onbekende maker, 20ste eeuw. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam. 
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Vlaardingen kent een lange en rijke bewonings-
geschiedenis. Vijfduizend jaar geleden woonden 
er al mensen op de oeverwallen van de kreken. 
De goed geconserveerde resten die in Vlaardin-
gen door archeologen van de Universiteit van 
Amsterdam zijn opgegraven, zijn zo bijzonder 
dat de vondsten een eigen cultuurnaam kregen: 
Vlaardingen-cultuur (periode van 3500 tot 2500 
voor Christus). Ook na die tijd kende Vlaardin-
gen een dichte bewoning in de ijzertijd, in het 
bijzonder in de 4de en 3de eeuw voor Christus. 
Het drassige veengebied was dicht bebouwd met 
boerderijen. De conservering van de bodem is 
zelfs zo goed dat er rond de boerderijen tak-
kenpadden zijn aangetroffen. Deze paden waren 
eerder doorgangswegen dan straten in de zin 
van wegen waar de bebouwde erven er pal aan 
lagen. 

Gezien de vele archeologische vondsten uit 

de Romeinse tijd, is het in die periode eveneens 
goed toeven in Vlaardingen. Op grote schaal 
wordt het gebied in ontginning genomen en 
verkaveld met sloten. De boeren beteugelen ook 
de kreken door dammen met sluisjes aan te leg-
gen. In deze periode ontstaan in Zuid-Holland 
de eerste landwegen die terug te vinden zijn 
op een middeleeuwse kopie van een oudere 
Romeinse wegenkaart. Op de sterk geschema-
tiseerde kaart is de weg te zien die van Forum 
Hadriani (Voorburg) naar Flenio loopt. Bij de 
wegen staan ook afstanden in Gallische mijlen. 
De afstand tussen Forum Hadriani en Flenio is 
12 Gallische mijl, wat ongeveer gelijk is aan 26,6 
kilometer. Als je de afstanden op een kaart uitzet 
en ervan uitgaat dat de weg van Forum Hadri-
ani en Flenio via Naaldwijk (waar een Romeins 
vlootstation wordt vermoed) heeft gelopen, kom 
je ongeveer uit ter hoogte van het midden van 

De oudst bewoonde straat 
van Holland?* 
Archeologisch onderzoek naar de Hoogstraat 
in Vlaardingen

Midden in het oude stadshart van Vlaardingen ligt de Hoogstraat. Zoals de 
naam al aangeeft, is de straat hoger gelegen dan de omgeving. De straat ligt 
op een dijk die aan het eind van de 12de eeuw is aangelegd, maar dankzij 
archeologisch onderzoek is bekend dat de straat nog vele eeuwen ouder is 
en vermoedelijk teruggaat tot in de 8ste eeuw. De Vlaardingse Hoogstraat 
herbergt dertien eeuwen aan geschiedenis. Maar is de Hoogstraat daarmee 
ook de oudste, continu bewoonde straat van het oude graafschap Holland? 

Tim de Ridder
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het stadshart van Vlaardingen.1 Zou Vlaardingen 
Flenio zijn? 

Opvallend is dat in 1979 bij de bouw van een 
grote flat in het centrum van Vlaardingen, nabij 
de Hoogstraat, zogeheten tubuli zijn gevonden. 
Tubuli zijn holle Romeinse bakstenen die ge-
bruikt werden voor vloerverwarming in huizen 
en badhuizen. De aanwezigheid van dit mate-
riaal is een aanwijzing dat er mogelijk een be-
langrijk gebouw heeft gestaan. In ieder geval was 
er sprake van bewoning in het oude stadshart. 
Daarnaast is Vlaardingen in de Romeinse tijd 
vermoedelijk al verbonden met het Romeinse 
wegennet. Wellicht is er ter hoogte van het Vlaar-
dingse stadshart een zijweg naar de Romeinse 
nederzetting, en staan er ook huizen langs die 
weg. Toch is dit niet de oudste straat van Hol-
land waar we naar op zoek zijn. Hoewel de vond-
sten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling 
talrijk zijn, neemt het aantal vondsten dat da-
teert uit de 3de eeuw in Vlaardingen drastisch af. 

Alleen een munt die is opgebaggerd uit de Oude 
Haven en uit het begin van de 4de eeuw dateert, 
getuigt nog van leven in het gebied. Maar ver-
volgens wordt het stil in Vlaardingen. En niet 
alleen in Vlaardingen, maar in grote delen van 
West-Nederland. Vrijwel geheel West-Nederland 
raakt aan het einde van Romeinse tijd ontvolkt. 
Van continue bewoning aan de weg van Forum 
Hadriani naar Flenio was geen sprake.

In de loop van de vroege middeleeuwen komt 
de bewoning langzaam terug. In het Rijnmond-
gebied (Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Koude-
kerk aan de Rijn) is al eerder dan in het Maas-
mondgebied sprake van gebieden waar mensen 
zich vestigen. Maar binnen het Maasmondge-
bied zijn juist in Vlaardingen de eerste tekenen 
van leven te zien. Zo zijn in een oude kreekvul-
ling even ten zuiden van het mottekasteel Holy 
omgekapte bomen aangetroffen uit het einde 
van de 6de of het begin van de 7de eeuw, maar 
sporen van bewoning ontbreken. Blijkbaar had-

 | De oudst bewoonde straat van Holland?

Afb. 1  Het stadshart van Vlaardingen met links in het midden de Hoogstraat. Ligt hier de 
oudste straat van Holland? Collectie Stadsarchief Vlaardingen. Foto: Van Pet foto-
producties
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den er zich nog geen mensen in dit gebied ge-
vestigd, maar was er slechts sprake van een inci-
denteel bezoek. 

Aan het begin van de 8ste eeuw, namelijk in 
726/727, krijgen we weer een teken van leven. 
Uit een oorkonde blijkt namelijk dat een zekere 
geestelijke Heribald een kerk schenkt aan mis-
sionaris Willibrord. Deze kerk, die in een gebied 
gelegen zou zijn dat Marsum wordt genoemd, 
ligt te midden van een gorzengebied waar scha-
pen gewijd worden. Willibrord schenkt deze 
kerk op zijn buurt aan zijn eigenklooster Ech-
ternach. Gezien de conflicten die er in latere 
eeuwen zijn over de kerk van Vlaardingen met 

Echternach, veronderstellen historici dat deze 
kerk in de streek Marsum moet worden geïden-
tificeerd met de Vlaardingse kerk. Uit archeolo-
gisch booronderzoek in en rond deze kerk zijn 
inderdaad aanwijzingen naar voren gekomen 
van begravingen uit de 8ste tot en met de 10de 
eeuw, een indirect bewijs dat er in die periode 
ook een kerk is geweest.2 Ook ten noorden van 
de kerk hebben verschillende archeologische 
onderzoeken aangetoond dat er al voor het jaar 
1000 sprake was van bewoning. Hoewel er al 
vroeg een kerk was, stelde Vlaardingen blijkbaar 
niet veel voor aangezien de naam tot circa 1000 
niet in de bronnen voorkomt. Rond het jaar 

Afb. 2 Takkenpad uit circa 
300 voor Christus. Aange-
troffen bij archeologisch 
onderzoek op het toekom-
stige bedrijventerrein De 
Vergulde Hand. Collectie 
Archeologie | Gemeente 
Vlaardingen.
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1000 komt daar verandering in: de geschiedenis 
van Vlaardingen blijkt in die periode samen te 
vallen met het ontstaan van Holland. 

Holland ontstaat
Net als Vlaardingen stelde het graafschap, dat la-
ter Holland zou gaan heten, tot omstreeks het 
jaar 1000 niet veel voor. Er was weinig bewoning, 
en vooral veel natte wildernis. In de loop van de 
10de eeuw verandert dit. Door de aanhoudende 
droogte komt het zand langs de kust vrij, en laat 
het zich door de wind opstuiven tot de Jonge 
Duinen. Het zand overstuift ook de nederzet-
tingen en de akkers, waardoor de bewoners ge-
noodzaakt zijn om het gebied te verlaten. 

Tegelijkertijd doen zich ook kansen voor. 

Door de aanhoudende droogte vallen de veen-
moerassen die het achter de strandwallen liggen 
droog. Daarmee worden ze aantrekkelijk om te 
ontginnen. Dat gebeurt dan ook vanaf het einde 
van 10de eeuw op grote schaal. De graven heb-
ben daar zelf een belangrijke hand in. Zo wijst 
graaf Dirk III de boeren gronden toe voor het 
ontginnen en maakt hij hen belastingplichtig. 
Overigens waren niet alle gronden eigendom 
van de graven. Daar kregen ze dan ook ruzie over 
met onder andere de Utrechtse bisschop die in 
het Hollandse gebied grond bezat. Dit was een 
van de aanleidingen voor de Slag bij Vlaardingen 
in 1018. 3 

Kort voor het jaar 1000 verschuift de machts-
basis van het graafschap Holland naar Vlaardin-

Afb. 3 Op deze middeleeuwse kopie van een oude Romein-
se wegenkaart zien we belangrijke plaatsen en wegen met 
afstanden weergegeven. Hoogstwaarschijnlijk kan de plaats 
Flenio geïdentificeerd worden als het huidige Vlaardingen. 
Bron: P. Stuart (red.), De Tabula Peutingeriana. De kaart. Com-
mentaar, Museumstukken II (Nijmegen 1991).

Afb. 4 Deze Romeinse munt met de afbeelding van keizer 
Galerius Maximianus (305-311) is het laatste teken van leven 
in de Romeinse tijd in Vlaardingen en omgeving. Collectie 
Archeologie | Gemeente Vlaardingen.
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gen. In 992 wordt graaf Arnulf vermoord. Zijn 
weduwe trekt zich dan met haar twee minder-
jarige kinderen terug in het Merwedegebied. 
Vermoedelijk in Vlaardingen, want enkele jaren 
later blijkt graaf Dirk III, Arnulfs zoon, daar een 
burcht te hebben gebouwd. De graaf houdt sche-
pen aan die onderweg zijn van Tiel naar Enge-
land. De illegale tolheffing wordt door tijdgeno-
ten dan ook als piraterij gezien. In 1018 besluit 
de keizer een leger naar Vlaardingen te sturen 
om Dirk III uit zijn macht te ontzetten. Het leger 
van de keizer, dat onder gezag staat van hertog 
Godfried, is vele malen groter dan het legertje 
dat de graaf op de been kan brengen. Het lot van 
de graaf, en daarmee mogelijk ook het voorbe-
staan van het graafschap, lijkt bepaald. Het kei-
zerlijke leger gaat ten zuiden van de nederzet-
ting aan wal, maar zijn doorgang wordt versperd 
door waterlopen die door de Vlaardingers zijn 
aangelegd. Hertog Godfried maakt een omtrek-
kende beweging. Daar weten de medestanders 
van Dirk III handig gebruik van te maken door 

in de achterhoede te roepen dat Godfried op 
de vlucht is geslagen. Vervolgens breekt er een 
enorme paniek uit bij het keizerlijke leger. Graaf 
Dirk III en zijn medestanders weten daar han-
dig gebruik van te maken, en zo lukt het ze om 
het keizerlijke leger te verslaan. Graaf Dirk III is 
daarmee als grondlegger van de Hollandse zelf-
standigheid de geschiedenisboeken ingegaan. 
De Slag bij Vlaardingen in 1018 markeert zo het 
begin van de bloeiperiode van het graafschap 
Holland dat tot een belangrijke macht zal uit-
groeien. Vlaardingen zelf groeit in de 11de eeuw 
uit tot een van de belangrijkste plekken, zo niet 
de belangrijkste plaats, van het graafschap. 

De hoofdstad van Holland
In de 11de eeuw is Vlaardingen een belangrijke 
versterking en handelsplaats van de graven. De 
stad ligt namelijk op een kruispunt van water-
wegen, wat zeer gunstig is voor de handel. Hier 
komen in de middeleeuwen de Maas en de Mer-
wede samen. Daarnaast snijdt een brede kreek, 

Afb. 5  Uit booronderzoek in de Grote Kerk is op grote diepte hout en menselijk bot uit de pe-
riode van de 8de tot de 10de eeuw gevonden. Dit doet vermoeden dat er reeds in die 
periode een kerk was en daarmee is die kerk een van de vroegste kerken in de regio. 
Collectie Archeologie | Gemeente Vlaardingen.
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genaamd de Vlaarding, zich tot ver landinwaarts 
in. Ter hoogte van de nederzetting doet de Vlaar-
ding dienst als haven. Uit archeologisch onder-
zoek naar een begraafplaats aan de Markt die 
tussen 1000 en 1050 in gebruik is geweest, blijkt 
dat kooplui in Vikingschepen hier aangemeerd 
hebben. Op deze plek zijn resten gevonden van 
Engelse Vikingschepen waarmee enkele graven 
zijn afgedekt. Ook blijkt uit het isotopenonder-
zoek dat mensen van buiten Vlaardingen – ver-
moedelijk uit Engeland – zich in Vlaardingen 
hebben gevestigd. Aan het einde van de 11de 
eeuw laten de graven in Vlaardingen ook mun-
ten slaan die tot in Zweden en Rusland zijn te-
ruggevonden. Uit verschillende onderzoeken in 
het stadshart blijkt dat de bewoning zich voor 
het jaar 1000 met name ten noorden van de kerk 
concentreert, langs de huidige Hoogstraat.

Daarnaast brengt een uitgebreid booron-
derzoek in het stadshart ook nieuwe inzichten 
over de inrichting van het oude middeleeuwse 
stadshart. Uit de boringen komt onder meer 
naar voren dat de kreek de Vlaarding meer wes-
telijk heeft gestroomd. De oostelijke huizenrij 
langs de Hoogstraat blijkt boven op de oude 
Vlaarding te liggen. De verschillende onderzoe-
ken doen vermoeden dat de westzijde van de 
Hoogstraat al in de 8ste of 9de eeuw bebouwd is. 
De bewoning beperkt zich langs de Hoogstraat 

overigens tot een lengte van een paar honderd 
meter direct ten noorden van de kerk. Het ver-
moeden bestaat dat de huizen elk op een eigen 
terpje staan, die zo aan elkaar zijn gegroeid zodat 
er in feite een lange reuzeterp is ontstaan. De 
huizen zullen aanvankelijk vooral boerderijen 
zijn geweest. Naarmate de handel in de 11de 
eeuw toeneemt, ontstaan er mogelijk ook hui-
zen die als pakhuizen kunnen dienen en vindt er 
vermoedelijk ook arbeidsspecialisatie plaats. De 
ontwikkeling van een kleine nederzetting naar 
een stad is in gang gezet. Tussen het bewoonde 
terpenlint en de Vlaarding zal een weg (de voor-
loper van de Hoogstraat) hebben gelegen die de 
woningen met elkaar verbindt. Langs de oevers 
van de Vlaarding hebben waarschijnlijk schepen 
kunnen aanmeren, waar kooplui hun koopwaar 
aanboden. 

Vergane glorie 
Hoe belangrijk Vlaardingen in de periode van de 
11de tot het begin van de 13de eeuw dan ook is, 
aan het einde van de 14de eeuw bungelt de stad 
onder aan het lijstje van invloedrijke Hollandse 
steden. Wat is er gebeurd? Hiervoor moeten we 
terug naar het jaar circa 1000. Onder leiding van 
graaf Dirk III zijn de ontginningen gestart in het 
veengebied dat door een lange droge periode ge-
schikt is om in gebruik te nemen. Zonder het 

Afb. 6 De afdeling Heli-
nium van de Archeologi-
sche Werkgemeenschap 
West-Nederland (AWN) 
deed in 1990 onderzoek 
op de locatie van de 
voormalige Fonotheek, 
gelegen op de hoek van 
de Peperstraat en de 
Hoogstraat. Op enkele 
meters diepte troffen de 
onderzoekers sporen 
aan die uit de 7de of 8ste 
eeuw dateren. Collectie 
Archeologie | Gemeente 
Vlaardingen.
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te beseffen veroorzaken de ontginners een groot 
landschappelijk probleem, dat tot nu toe, en 
vooral ook in de toekomst voor problemen zal 
blijven zorgen. Het veen dat ontgonnen wordt, 
bestaat namelijk uit onverteerde plantenresten. 
Het bewerken van deze resten heeft tot gevolg 
dat het veen alsnog in een rap tempo verdwijnt. 
Dat zorgt voor bodemdaling, waardoor vervol-
gens overlast ontstaat met het grondwater. Om 
dat probleem op te lossen, gaat men sloten 
graven. Dit versnelt het proces van het verdwij-
nende veen en het dalende landschap. In enkele 
tientallen jaren zijn op die manier pakketten 
van meters dik veen verdwenen. Alleen onder 
de Hoogstraat blijkt nog een venige laag te lig-
gen die uit de 8de tot 10de eeuw dateert. Deze 
veenlaag is bewaard gebleven, omdat het bedekt 
is geraakt door ophogingen. 

De daling van de bodem maakt dit gebied zeer 
kwetsbaar voor overstromingen. In de 11de eeuw 
houdt men het in Vlaardingen nog droog, maar 
in de 12e eeuw treffen verschillende overstro-
mingen het Maasmondgebied. De grote over-
stroming van 1133-1134 leidt ertoe dat de graaf 
langs de Maas dijken laat aanleggen. Deze dijk 
legt men echter te dicht bij de Maas aan, waar-
door de rivier bij hoogwater geen kant op kan. 
Tijdens de overstromingsramp van de Sint-Tho-
masvloed kunnen de dijken de hoge druk van 
het opwassende water niet langer aan. Ter hoogte 
van Vlaardingen slaan de rivieren de Maas en de 
Merwede over kilometers lengte de dijk weg en 
komen grote delen van Vlaardingen onder water 

te staan. De bewoners van de Hoogstraat hou-
den de voeten wel droog, maar zullen wel wat 
angstige uren beleefd hebben. Om herhaling te 
voorkomen, geeft men de rivier weer de ruimte. 
De dijk langs de Maas maakt voortaan een knik 
naar het noorden om daar aan te sluiten op de 
nederzettingsterp, waarna de dijk verder noord-
waarts gaat. De Vlaarding zelf wordt bij die gele-
genheid gedempt en tientallen meters naar het 
oosten verlegd, richting de huidige haven. De 
nieuwe dijk komt pal boven de oude Vlaarding 
te liggen. In de eeuwen erna groeit de dijk uit tot 
ruggengraat van de stedelijke bebouwing, zoals 
we dat ook kennen van andere steden langs de 
rivier: Maassluis, Schiedam en Rotterdam. 

Besluit: Hollandse straten
Nu we de geschiedenis van de Vlaardingse Hoog-
straat kennen, kunnen we dieper ingaan op de 
vraag of het ook de oudste straat van Holland is. 
Om die vraag goed te beantwoorden, zullen we 
de term ‘straat’ nader duiden. In dit geval gaat 
het niet om een weg die bestraat is, maar waar de 
bebouwde erven pal naast elkaar staan. Daar voe-
gen we verder het criterium aan toe dat het gaat 
om een straat die tot op heden continu bewoond 
is geweest. Een straat zoals uit de Romeinse stad 
Forum Hadriani bij Voorburg valt dus af. 

We richten ons bij onze zoektocht naar de 
oudste straat op het oude graafschap Holland. 
Het graafschap is geen vastomlijnd gebied: er 
kwamen gebieden bij en er vielen gebieden af, 
maar Noord- en Zuid-Holland omvatten in grote 

Afb. 7 Bij het uitgraven van een 
liftschaft bij de locatie Waaigat op 
de hoek van de Markt en de Hoog-
straat troffen leden van de AWN-
afdeling Helinium op enkele meters 
diepte vele 11de en 12de-eeuwse 
schoenen aan. Deze Vlaardingse 
exemplaren blijken verrassend groot 
te zijn voor die periode. De gemid-
delde maat komt overeen met de 
hedendaagse maat 40. Een aantal 
schoenen bevatten ook nog resten 
van zijden veters. Collectie Archeo-
logie | Gemeente Vlaardingen.
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lijnen de kern van het oude graafschap Holland. 
Met name de gebieden rondom de Maas, de Rijn 
en Kennemerland behoren tot die kern, van grof-
weg Vlaardingen tot aan Alkmaar. Delen van Zee-
land en Friesland zijn pas later onder het gezag 
van de Hollandse graven gekomen. In onze zoek-
tocht naar de oudste straat richten we ons dus op 
de oude kern van het graafschap Holland. 

Binnen het oude graafschap liggen natuurlijk 
meer oude Hollandse plaatsen. Leiden, Dord-
recht, en Haarlem zijn enkele van de bekend-
ste oud-Hollandse nederzettingen. Veel van die 
plaatsen kennen echter niet zo’n lange bewo-
ningsgeschiedenis als Vlaardingen. Leiden is 
als nederzetting pas aan het einde van de 12de 
eeuw ontstaan. Het begin van de stad Dordrecht 
dateert eveneens uit die periode. Haarlem, ge-
legen op een strandwal, kent wel oudere bewo-
ning. Over de eventuele continuïteit in straten-
patronen vanaf de vroege middeleeuwen is voor 
Haarlem echter niets bekend. Interessant zijn 
ook de vondsten die in Rotterdam gedaan zijn bij 
de Rotte ter hoogte van de Hoogstraat.4 Hier zijn 

resten van huizen gevonden uit de 10de eeuw. 
Mogelijk is er zelfs al eerder van bewoning spra-
ke, gezien de verspoelde vondsten uit eerdere 
perioden. De omgeving van de Hoogstraat lijkt 
echter in de loop van de 12de eeuw een periode 
gekend te hebben dat er geen bewoning was, van-
wege het overstromingsgevaar. Daarmee voldoet 
de Rotterdamse Hoogstraat niet aan het hiervoor 
gestelde criterium van een continue bewoning. 

Een nederzetting met een langere bewonings-
geschiedenis is Rijnsburg. De bewoning gaat hier 
terug tot in de 7de eeuw. Er is tot dusver echter 
geen straat aangetroffen die al dertien eeuwen op 
dezelfde plek ligt. Dit geldt ook voor het Zuid-
Hollandse Valkenburg. In het centrum van Val-
kenburg heeft een Romeins fort gelegen en op 
de fundamenten daarvan is het latere Valkenburg 
ontstaan. Maar er lijkt geen sprake van continuï-
teit als we kijken naar het stratenpatroon. 

Er zijn natuurlijk nog meer plaatsen in Hol-
land die een lange bewoningsgeschiedenis heb-
ben. Maar er zijn geen straten uit Holland be-
kend met een continue bewoningsgeschiedenis 

Afb. 8  Reconstructie van Vlaardingen rond 1018. Op de voorgrond de burcht van graaf Dirk 
III met in het midden de kerk en de begraafplaats. Ten noorden van de kerk, langs de 
huidige westzijde van de Hoogstraat, lag de langgerekte nederzetting Vlaardingen. 
Illustratie door Ulco Glimmerveen, in opdracht en naar ontwerp van de gemeente 
Vlaardingen. 
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van dertien eeuwen. Archeologisch onderzoek in 
de binnensteden beperkt zich vaak tot perceels-
niveau. De straat kunnen we op zichzelf als een 
archeologisch fenomeen beschouwen. Door de 
resultaten van verschillende onderzoeken nader 
te bekijken, gecombineerd met boringen, kun-
nen we meer te weten komen over de ontwikke-
ling van een straat. Uit het Vlaardingse onder-
zoek komt naar voren dat het zuidelijk deel van 

de Hoogstraat over enkele honderden meters 
lengte een bewoningsgeschiedenis van dertien 
eeuwen kent. Vooralsnog lijkt de Vlaardingse 
Hoogstraat daarmee goede papieren te hebben 
om door te gaan als de oudste straat van Hol-
land. Maar laat dit artikel vooral ook een prikkel 
zijn voor anderen om op zoek te gaan naar stra-
ten in Holland met een langere onafgebroken 
bewoningsgeschiedenis. 

Gaten in en langs straten

De Vlaardingse binnenstad is een beschermd stadsgezicht. Hierdoor mogen daar nauwelijks panden 
gesloopt worden, en is er dus weinig gelegenheid tot het doen van archeologisch onderzoek. Maar 
ook in een beschermde binnenstad is soms vernieuwing nodig. Het archeologisch onderzoek is ech-
ter kostbaar, zeker in het stadshart waar een meer dan vier tot vijf meter dik, rijk en goed geconser-
veerd bodemarchief ligt. Om te voorkomen dat vernieuwing in de binnenstad door te hoge kosten 
voor archeologisch onderzoek op slot zou gaan, is gezocht naar een manier om enerzijds te kunnen 
bouwen en anderzijds het bodemarchief zo min mogelijk te verstoren. Op grotere diepte wordt het 
bodemarchief bij nieuwbouwwerkzaamheden 
enkel verstoord door heipalen. 
 Met het zetten van tientallen mechanische bo-
ringen, variërend van zes tot negen meter diep, 
is onderzoek gedaan wat er door het slaan van 
heipalen met het bodemarchief gebeurt. Hier-
door kon tegelijkertijd in kaart gebracht worden 
hoe het bodemarchief in het stadshart is opge-
bouwd. Dit booronderzoek levert een aantal ver-
rassende nieuwe inzichten op over de ruimtelijke 
inrichting van het middeleeuwse stadshart. Zo 
blijkt dat de kreek de Vlaarding veel westelijker 
heeft gestroomd dan tot dusver is gedacht. De 
Vlaarding blijkt pal langs de oostzijde van de kerk 
gelegen te hebben, om in noordelijke richting 
verder te lopen. De oostelijke huizenrij langs 
Hoogstraat blijkt direct boven de oude Vlaarding 
te staan. Ook is uit het booronderzoek gebleken 
dat er een tientallen meters brede waterloop tus-
sen de Markt en de Hoogstraat heeft gelegen. 
Mogelijk is de ruimte rond de kerk omgracht ge-
weest, en moeten we hier de burcht van graaf Dirk 
III zoeken die hij kort voor 1018 heeft gebouwd.

Afb. 9 Het mechanische booronderzoek in de 
Vlaardingse Hoogstraat. Foto: Archeomedia. Collectie 
Archeologie | Gemeente Vlaardingen.
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deze theorie. Zij richtten hun blik op de dragers 
van die revolutie: de co-operatie, de winkelketen 
en het warenhuis. 

Tijdens de jaren tachtig raakten ook cultuur-
historici geïnteresseerd in consumptie en klein-
handel.2 Betreffende de 19de eeuw waren ze voor-
al gefascineerd door de controverse die rond de 
eeuwwisseling in grote steden was ontstaan over 
de opkomst van warenhuizen.3 Ze bestudeerden 
allerhande teksten van eigentijdse commen-
tatoren over de felle gevoelens van verlangen 
en opwinding die warenhuisdirecteurs bij hun 
(vrouwelijke) klanten probeerden op te wekken, 

Knooppunt van emoties 
De beleving van de Kalverstraat tijdens de late 
19de en de vroege 20ste eeuw 

Het is 31 augustus 1893. Aan de Amsterdamse Munttoren treft de politie een 
‘oud, deftig en zwaarlijvig heer’ aan, die ontredderd staat te draaien op zijn 
benen. Ondanks zijn hevig protest wordt de man – die burgemeester van een 
‘groote’ Drentse gemeente blijkt te zijn – overgebracht naar het politiekan-
toor voor ondervraging over zijn verwarde toestand. Naar eigen zeggen 
wandelde hij op ‘den Dam’ en had vandaar ‘eenige stappen midden op den 
weg in de Kalverstraat’ gezet. Rechts van hem ging een sterke stroom van 
mensen aan hem voorbij en links ging een al even sterke stroom van men-
sen langs in tegenovergestelde richting. Hij is toen ‘ondanks [zich] zelven’ 
aan het draaien geraakt en pas aan de Muntsluis tot stilstand gekomen.1 Dit 
verhaal van de dolgedraaide Drentse burgemeester is typerend voor het 
beeld dat historici van de 19de-eeuwse winkelomgeving hebben geschetst. In 
veel studies wordt vooral het overweldigende karakter daarvan belicht, maar 
is die karakterisering terecht? 

Anneleen Arnout

Van warenhuis tot winkelstraat
Het onderzoek naar de geschiedenis van het 
winkelen kent een lange traditie. Sociaal-eco-
nomische historici schrijven al sinds de vroege 
20ste eeuw bedrijfsgeschiedenissen van grote 
winkelbedrijven en buigen zich sinds de jaren 
vijftig ook over de economische strategieën van 
kleinhandelaren. Centraal in deze traditie staat 
het werk van James Jefferys, die in 1954 betoogde 
dat er in het midden van de 19de eeuw in En-
geland een kleinhandelsrevolutie had plaatsge-
vonden. In de daaropvolgende decennia bouw-
den verschillende economisch historici voort op 
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maar ook over de angsten die dat bij de deftige 
burgerij teweegbracht.4 De traditionele aandacht 
voor warenhuizen en uitgesproken emoties zo-
als opwinding en angst doen echter geen recht 
aan de uiteenlopende ervaringen die het win-
kelend publiek in de 19de eeuw heeft gehad. 
De warenhuizen maakten namelijk deel uit van 
een gevarieerd winkellandschap dat niet alleen 
uit zogenaamd ‘revolutionair’ nieuwe spelers 
bestond. Ook traditionele kleinhandelsvormen 
als markten en speciaalzaken bleven het stede-
lijk landschap bepalen. Elk warenhuis stond bo-
vendien in een straat waar nog andere winkels 
waren gehuisvest. In deze bijdrage wordt de blik 
van het warenhuis naar de winkelstraat verlegd 
om te achterhalen hoe stedelingen dat bredere 
winkellandschap ervoeren.

De reden dat historici het warenhuis zo lang 
als bron van felle emoties hebben beschouwd, 
houdt ook verband met de gebruikte onder-
zoeksmethode. Vaak bestudeerden ze specifieke 
momenten of incidenten die logischerwijze met 
hevige emotionele reacties gepaard gingen, zo-
als de opening van een nieuw warenhuisgebouw 
in Brussel, de eerste etalage-opstellingen waarin 
levende modellen werden gebruikt in New York, 
of het moment waarop de suffragettes in Lon-
den een groot deel van de winkelruiten in Ox-
ford Street aan diggelen sloegen. Maar hoe zat 
het met minder uitzonderlijke momenten? Wel-
ke ervaringen en emoties stonden centraal in de 
meer alledaagse beleving van de winkelstraat? 

Om de dagelijkse ervaringen van stedelingen 
en bezoekers in kaart te brengen, is een nieuwe 
manier van onderzoek nodig. Deze methode 
draait de logica van het bestaande onderzoek 
met kranten om. Waar voorheen werd gezocht 
naar uitzonderlijke momenten van controverse, 
is deze methode gebaseerd op een systematisch 
doorzoeken van de dagelijkse – vaak weinig 
opzienbarende – berichtgeving over de Kalver-
straat.5 Dit systematisch onderzoek in kranten 
wordt gecombineerd met een analyse van de 
meer uitgesproken opinies en verhalen in lite-
raire bronnen. Natuurlijk biedt geen van beide 

bronsoorten een onmiddellijke afspiegeling van 
hoe 19de-eeuwers de winkelstraat in de praktijk 
ervoeren. Telkens gaat het om de reflectie van een 
specifieke groep auteurs op het stedelijk leven. 
De schrijvers van humoristische boekjes over 
Amsterdam hadden er bijvoorbeeld alle baat bij 
om gevoelens uit te vergroten. Toch attenderen 
ze ons wel op de gangbare beeldvorming van de 
stad. Kranten bestaan dan weer uit een variatie 
aan berichten, van columns en faits-divers tot in-
gezonden brieven. Ze bevatten op die manier veel 
verschillende perspectieven. Samen geven de li-
teraire bronnen en de systematisch doorzochte 
kranten ons een unieke inkijk in hoe zo’n win-
kelstraat in de dagelijkse praktijk werd ervaren. 

Het winkelend publiek
Tijdens de 19de eeuw was de Kalverstraat ge-
regeld onderwerp van discussie in allerlei be-
schrijvingen van Amsterdam: van reisgidsen tot 
zogenaamde fysiologieën – publicaties waarin een 
anonieme auteur een stad of wijk op humoris-
tische wijze typeerde. In deze stadsbeschrijvin-
gen was uitgebreid aandacht voor de winkels en 
het winkelend publiek in de Kalverstraat. Een 
bezoek aan de Kalverstraat werd eerst en vooral 
geassocieerd met kijkplezier. Verschillende au-
teurs benadrukten vooral het avondlijke kijkge-
not, wanneer de verlichting de winkelkasten en 
spiegelruiten deed glinsteren. Dat het schouw-
spel van lampen wel degelijk tot plezier leidde, 
blijkt onder meer uit het fictieve reisverslag van 
een deftige Drentenaar die met zijn neven de 
Kalverstraat bezocht. Hij bedankte de eigenaar 
van een van de winkels, omdat die met zijn ver-
lichting ‘zoo ijverig tot vervrolijking der winter-
avonden wil[de] medewerken’.6 

Ook overdag was er volgens eigentijdse com-
mentatoren genoeg te zien. In de Physiologie van 
de Kalverstraat uit 1844 neemt de verteller de be-
zoeker als ervaren gids mee op sleeptouw langs 
de winkels en uitstallingen. Uit de tekst blijkt 
dat de verteller en zijn metgezel beiden mannen 
zijn. Ze kijken voortdurend hun ogen uit, maar 
zijn niet over alles wat ze zien even enthousiast. 
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Waar het kijken naar prenten in de winkel van 
Van Wisselingh hen beiden ‘vermaak doet’, zijn 
de modewinkels minder aan hen besteed. De 
‘manufactuurwinkels’ worden volgens de physio-
logist vooral door een vrouwelijk publiek bezocht. 
’s  Middags tussen één en drie gaat er, zo schrijft 
hij, een stroom van dametjes door de Kalver-
straat: 

en geloof mij, zij jouisseren; […] Voor den 
eenen winkel staan zij voor de glazen, voor 
den anderen winkel kijken zij eens, in een’ 
derden gaan zij eens in, in een’ vierden vra-
gen zij naar den prijs, in den vijfden over-
leggen zij eens, en in den zesden koopen zij 
een bagatelletje.7 

In dit soort fysiologieën wordt niet alleen on-
derscheid gemaakt tussen het kijkplezier van 
mannen en vrouwen, maar ook tussen dat van de 
doorgewinterde Amsterdammer en de bezoeker. 
In de verhalen valt op hoe plattelandsbewoners 
steevast worden afgebeeld als volkomen over-
weldigd door een bezoek aan ’s lands bekendste 
winkelstraat. Zo laten de auteurs Harm Boom en 
Alexander Lesturgeon hun hoofdpersoon, over-
donderd door de vele indrukken, bij zijn eerste 
kennismaking met de Kalverstraat onverrich-
ter zake terugkeren naar zijn logies. De initiële 
overrompeling maakt snel plaats voor kinderlijk 
enthousiasme en al gauw grijpt hij elke kans om 

‘zich met een vlugtigen blik in de Kalverstraat-
wonderen te verlustigen’.8 De boodschap van 
de tekst is duidelijk: de deftige oude man uit 
de provincie kan maar moeilijk omgaan met de 
veelheid aan prikkels die hem tegemoetkomen 
in de Kalverstraat. Onze Kalverstraat-physiologist 
heeft een gelijkaardige boodschap voor zijn le-
zers wanneer hij spottend vertelt over de boe-
rengezinnen die op maandag vol verwondering 
in de Kalverstraat lopen ‘te gluren en te kijken 
en te gapen’, naar het ‘raer brood’ dat ‘bij Ledoux’ 
voor de ‘glazen leit’.9 

In kranten refereren journalisten geregeld 
aan de nieuwsgierigheid waarmee het winke-
lend publiek de etalages bekeek. Soms schreven 
journalisten ook over hun eigen ervaringen. 
In 1896 verscheen een stuk in De Telegraaf over 
de nieuwe uitstalling bij Perry & Co, waarin de 
journalist zich niet alleen inleeft in de ervaring 
van de ‘kijkgrage mensen’ die in de Kalverstraat 
steevast ‘hun ogen […] kunnen verlustigen’. Ook 
krijgen we een inkijk in zijn eigen bespiege-
lingen bij het zien van een etalage met dieren-
huiden. Zo laat hij bij het ‘bewonderen van de 
mooi gelooide krokodillenhuid […] de geest 
[…] afdwalen naar de mondingen van de Zuid-
Amerikaansche stroomen’ en schrijft hij met 
medelijden over de ‘arme runderen en schapen 
die in hun vreedzaam herkauwend bestaan nooit 
gedroomd zullen hebben dat eenmaal hunne 
huiden prachtig gelooid en bereid voor Perry’s 

Afb. 1 Net als in de Phy-
siologie van de Kalverstraat 
wordt ‘de’ manufacturen-
winkel op deze advertentie 
geassocieerd met een 
publiek van vrouwelijke 
kijkers en klanten. Prent 
door anonieme maker in 
opdracht van B. Haver-
kotte (Nieuwe Bazar), 1865. 
Collectie Stadsarchief 
Amsterdam.
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ramen te pronk zouden hangen’.10

In de journalistieke berichtgeving over de 
winkelpraktijk lag eveneens een sterke nadruk 
op de visuele beleving. Verschillende kranten 
hadden het in de jaren negentig van de 19de eeuw 
over de ‘winkelkijkers’ van de Kalverstraat.11 Er 
verschenen geregeld korte (advertentie)berich-
ten over de etalages en interieurs van (nieuwe) 
winkels, waarin ook werd verwezen naar het 
genoegen dat etalagekijken kon verschaffen en 
naar de nieuwsgierigheid van de Kalverstraat-
bezoeker. Alle aandacht voor het visuele neemt 
niet weg dat ook de andere zintuigen geprikkeld 
konden worden. Zo werden lezeressen er in een 
column uit 1858 op gewezen dat ze bij parfume-
rie Etienne ‘iets frisch, iets aangenaams op [hun] 
reukorganen’ zouden ‘gevoelen’.12 

De gematigde teneur van het parfumerie-
artikel is typerend voor het beeld dat we in de 
veelheid aan kleine krantenberichten tegenko-
men. Slechts in een beperkt aantal berichten 
wordt melding gemaakt van de felle opwinding 

die het winkellandschap bij mensen teweeg kon 
brengen. Af en toe wordt melding gemaakt van 
mensen die elkaar voor een bijzondere etalage 
verdrongen, zoals in 1928 voor de spiegelruit 
waarachter ‘twee vrouwkens uit het Belgische 
Brabant’ zaten te kantklossen.13 Volgens het be-
richt waren dergelijke ‘uitstallingen’ uitzonder-
lijk, wat ook bevestigd wordt in eerder onder-
zoek.14 Uit krantenberichten blijkt ook dat de 
felle emoties die daarbij hoorden, eerder uitzon-
dering dan regel waren. 

De winkeliers en hun klanten 
Van de interactie tussen winkeliers en het winke-
lend publiek zelf zijn minder sporen te vinden. 
Vooral rond de eeuwwisseling en in de crisisja-
ren rond 1930 vinden we geregeld berichten over 
diefstal- en oplichtingszaken. Kranten beginnen 
het winkelend publiek in die periode overigens 
ook te waarschuwen voor zakkenrollers. Uit de 
berichtgeving kunnen we iets opmaken over de 
gevoelens waarmee winkeliers en winkelper-

Afb. 2  Etalagekijkers voor de spiegelruiten van de winkel Perry en Co op een advertentie. 
Prent door Johannes Walter, circa 1875-1890. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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soneel geacht werden hun klanten tegemoet te 
treden. Zo werd uitdrukkelijk vermeld hoe een 
winkelier onraad kon ruiken, omdat de klant in 
kwestie vreemd gedrag vertoonde. Uit dit soort 
berichten blijkt niet alleen hoe goed sommige 
winkeliers hun klantenbestand kenden, maar 
ook hoe groot de vertrouwensrelatie tussen klant 
en winkelier in een normale situatie was. De die-
ven in de beschreven berichten lijken hier altijd 
op in te spelen. De journalisten verwezen regel-
matig impliciet of expliciet naar het vertrouwen 
van waaruit de winkelier had gehandeld. Dat 
vertrouwen werd daarbij meestal voorgesteld als 
de meest logische manier van handelen.15 

De relatie tussen klant en winkelier wordt in 
literaire bronnen veelal anders gethematiseerd. 
In hun fictieve reisverslag uit 1844 vertellen de 
Drentse heer en zijn beide neven vol bewonde-
ring over een winkeljuffrouw die erin slaagde 
twee vrouwelijke klanten te weerhouden om af 
te dingen. De winkeljuffrouw ‘smaakte’, volgens 
de vertellers, ‘ten leste met ons het genoegen’ 
dat de dames hun artikelen uiteindelijk voor de 
volle prijs kochten.16 Ook in de roman die Ber-
nard Canter zestig jaar later over de Kalverstraat 
schreef, wordt geregeld gerefereerd aan de op-
luchting en de tevredenheid die winkeliers en 
hun personeel voelden wanneer ze iemand tot 
een aankoop hadden overtuigd.17 Canter heeft 
daarbij veel aandacht voor de manier waarop 
winkeliers het publiek inschatten en probeer-
den te manipuleren. 

Dat is gezien het centrale thema van zijn ro-
man niet onlogisch. In essentie draait Canters 
Kalverstraatroman namelijk om de onderlin-
ge concurrentie die tussen de winkeliers in de 
winkelstraat heerste. In de openingsscène staat 
David de Leeuw, het hoofdpersonage, vermoeid 
tegen de gevel van zijn winkel naar de overkant 
van de straat te turen. Daar zal binnen niet af-
zienbare tijd een concurrent de deuren openen. 
De Leeuw heeft het moeilijk om het hoofd boven 
water te houden en het vooruitzicht van de nieu-
we concurrent maakt het er niet makkelijker op. 
Hij voelt zich, zo schrijft Canter, ‘benauwd, als 

iemand die zoodra zou moeten overgeven’. In de 
roman worden de zielenroerselen van De Leeuw 
uitgebreid besproken. Er wordt verwezen naar de 
trots die hij ooit voelde bij zijn grote winkel in de 
Kalverstraat, naar het gevoel van superioriteit dat 
een bezoek aan een kleinere winkel in een nabu-
rige steeg hem bracht en het genoegen dat hij en 
zijn personeel kregen bij een geslaagde verkoop. 
Belangrijker zijn evenwel de angsten, de droefe-
nis en de wanhoop die zijn zakelijke zorgen met 
zich meebrachten, de afgunst die hij voor colle-
ga’s voelde, maar ook de frustratie die de nieuwe 
winkel bij hem opriep. In de roman komen ook 
de onderlinge spanningen tussen Joden, niet-Jo-
den, Nederlanders en Duitsers aan bod. Met 
name onder het winkelpersoneel laat Canter 
deze tot openlijke vijandigheden ontwikkelen. 

Hoewel de concurrentie en het snelle ver-
loop in de Kalverstraat in kranten ook geregeld 
aandacht kregen, kwamen daarin nog andere 
aspecten van het emotionele leven van winke-
liers en winkelpersoneel aan het licht. Aan het 
begin van de 20ste eeuw blijkt bijvoorbeeld uit 
de campagne voor vervroegde winkelsluiting 
dat er onder de burgerij medeleven bestond 
met de vermoeidheid die ze bij het winkelper-
soneel vermoedde.18 Van een heel andere orde 
zijn de talloze berichten over jubileumfeesten 
in winkels voor winkeliers en winkelpersoneel.19 
Er werd dus niet alleen gestreden in de Kalver-
straat, maar ook feest gevierd. Zowel het perso-
neel als de winkeliers werden in het zonnetje 
gezet en deelden herinneringen met elkaar. Ook 
tijdens nationale feestdagen werkten winkeliers 
vaak samen met de andere bewoners van de Kal-
verstraat om de straat te versieren. 

De slagader van Amsterdam
Gemotiveerd door hun ambitie om klanten te 
lokken, waren alle winkeliers begaan met het 
creëren van een zo aangenaam en aantrekkelijk 
mogelijke winkelomgeving in de winkel en op 
straat. Geregeld schreven ze gezamenlijk inge-
zonden brieven om te klagen over overlast in de 
straat. Soms schreven ze samen het stadsbestuur 

Holland 20202 binnenwerk.indb   65Holland 20202 binnenwerk.indb   65 14-05-2020   13:5314-05-2020   13:53



66  

aan. In deze brieven klaagden de winkeliers niet 
alleen over de last die ze zelf ondervinden als be-
woners, maar wezen ze er ook op dat hun klanten 
dreigden weg te blijven. De overlast was divers 
van aard. Zo werd in 1894 uitgebreid geklaagd 
over het afval en de stank die door een poffer-
tjeskraam geproduceerd werden, maar ook het 
tijdelijk afsluiten van de straat voor werkzaam-
heden of naar aanleiding van een ongeval leidde 
geregeld tot ongenoegen.20 Daarnaast werd er 
geklaagd over geluidsoverlast dat veroorzaakt 
werd door draaiorgels of door straatventers en 
publicisten.21 

In dit soort spanningen ligt ook de paradox 
van de Kalverstraat besloten. Winkeliers waren 
erop gebrand zoveel mogelijk mensen naar de 
straat te lokken en wilden daarvoor niet alleen 
een toegankelijke, maar ook een comfortabe-
le omgeving tot stand brengen. Vaak stond die 
wens op gespannen voet met het feit dat de 
straat een brandpunt van het stedelijk leven was. 
De Kalverstraat was, zoals de physiologist schreef, 
de ‘slagader’ van de stad.22 Dat winkelen zich in 
geen enkele andere Amsterdamse straat zozeer 
tot een activiteit van ontspanning en tijdverdrijf 

ontpopte, had er niet alleen mee te maken dat 
de Kalverstraat het meest gevarieerde aanbod 
aan gespecialiseerde winkels had. Als stedeling 
én vreemdeling naar de Kalverstraat kwamen, 
dan was het vooral om te wandelen. Dat blijkt 
bijvoorbeeld ook uit prenten waarin de spot 
werd gedreven met de ‘flaneur’ of wandelaar (zie 
afb.  3). Naar de Kalverstraat kwam je om te slen-
teren, te kijken, bekeken te worden, te observe-
ren en te converseren. Je kwam er niet alleen 
voor de winkels, maar ook voor de koffiehuizen, 
cafés, hotels, sociëteiten en hun bezoekers.

Sommige mensen kwamen er ook voor heel 
andere dingen. Omdat de straat zowel sociaal als 
geografisch een centrale plek was, kwamen men-
sen hier om feest te vieren of juist te protesteren. 
Dat alles maakte dat er in de Kalverstraat altijd 
wel iets nieuws te zien was. Zowel in de etalages 
als op straat tussen de mensen. Geregeld was 
er sprake van confrontaties tussen politie en 
manifestanten en tussen manifestanten onder-
ling. Uit de kranten blijkt dan ook hoezeer het 
Kalverstraatpubliek met nieuwsgierigheid werd 
geassocieerd. Die nieuwsgierigheid uitte zich 
volgens journalisten niet alleen voor de spie-

Afb. 3  Spotprent van flanerende dames, 
heren en honden in de Kalverstraat. 
Prentbriefkaart door anonieme maker, 
circa 1900. Collectie Stadsarchief 
Amsterdam. 
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gelruiten, maar ook voor incidenten zoals een 
brand, een betoging, een vechtpartij of de plotse 
verschijning van Sinterklaas op zijn paard.23

Hoewel het ‘spektakel’ in belangrijke mate 
bijdroeg aan de populariteit van de Kalverstraat, 
stond het er ook op gespannen voet mee. De 
straat stond erom bekend zo druk te zijn dat 
wandelaars zich aan de rechterkant van de weg 
moesten houden om chaos te voorkomen. Hoe-
wel bezoekers natuurlijk graag veel zaken had-
den om naar te kijken, wilden ze ook rustig kun-
nen wandelen. Winkeliers hadden er alle baat 
bij dat zij dit konden doen. De spanning tussen 
wandelcomfort en kijkplezier en tussen winke-
liers en andere gebruikers van de straat wordt 
mooi geïllustreerd in de berichtgeving over de 
arbeidersbeurs die in deze periode op maanda-
gen in de Kalverstraat plaatsvond. Journalisten 
en columnisten die het fenomeen beschreven, 

drukten steevast hun sympathie uit voor de 
‘brave’ arbeiders die zich op mooie dagen com-
fortabel op de stoep voor de koffiehuizen na-
bij de Dam installeerden. Voor deze schrijvers 
maakten de arbeiders inherent deel uit van het 
voor de wandelaar interessante spektakel van de 
Kalverstraat. Winkeliers klaagden dan weer bij 
het stadsbestuur dat de mannen de toegang tot 
hun winkels versperden en dat hun vrouwelijke 
klanten zich door hun aanwezigheid ongemak-
kelijk voelden.24

Uit talrijke maatregelen om de vrijheid van 
andere weggebruikers aan banden te leggen 
blijkt dat het comfort van de winkelende wan-
delaar in ieder geval voor het stadsbestuur pri-
meerde. Het wandelend publiek liet ook niet na 
om via ingezonden brieven en verzoekschriften 
zijn grieven kenbaar te maken aan de gemeen-
telijke overheid. Aanvankelijk waren handkarren 

Afb. 4  De drukte en de veelheid aan activiteiten in de Kalverstraat worden op deze prent 
gethematiseerd. Door de vele verschillende mensen en functies was in de straat altijd 
iets te zien. Houtgravure door Friedrich Wilhelm Wittig, circa 1878-1883. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam.
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de boosdoeners, vervolgens de fietsers en rol-
schaatsers en in het begin van de 20ste eeuw de 
auto’s. Telkens uitten wandelaars en winkeliers 
dezelfde klachten: de voertuigen verplaatsten 
zich te snel, hun bestuurders hadden er pret in 
om mensen de stuipen op het lijf te jagen door 
langs hen heen te sjezen en om hun aanwezig-
heid door luid geschreeuw, onverwachts gerin-
kel of getoeter kenbaar te maken. Steevast be-
nadrukten de wandelaars het plezier dat ze erin 
schepten om in alle rust door de Kalverstraat te 
kunnen struinen, uitten ze hun ergernis over 
degenen die dat onmogelijk maakten, en zetten 
ze hun angsten in om het stadsbestuur aan hun 
kant te krijgen. 

Dat de wandelaar tijdens de 19de en vroege 
20ste eeuw de belangrijkste figuur in de Kal-
verstraat was, wordt duidelijk uit de vele stads-

beschrijvingen die vanuit dat perspectief zijn 
geschreven. Ook fysiologisten spotten soms met 
de onhandige infrastructuur van de smalle, vaak 
donkere straat. In het midden van de eeuw werd 
bijvoorbeeld wel eens de draak gestoken met 
de afwezigheid van ononderbroken trottoirs. 
Hoewel in het discours regelmatig aandacht 
was voor onaangename ervaringen in de Kalver-
straat, werd toch vooral het wandelgenot gepre-
zen. Daarbij stond ook het ritme van de straat 
centraal. Naarmate de dag vorderde, veranderde 
de Kalverstraat van karakter: van de krantenbe-
zorger in de ochtend, voorbij de ‘jouisserende’ 
dames van de vroege middag, tot de nachtvlin-
ders die in de late avond de ‘liefde’ kwamen 
zoeken en de klerken die naar de winkeluitstal-
lingen kwamen kijken. 

Conclusie 
Waar het bestaande onderzoek over de betekenis 
en de ervaring van de winkelcultuur tijdens de 
late 19de en vroege 20ste eeuw vooral stoelde op 
kennis van de controverse over het warenhuis, 
werd in dit artikel het blikveld verruimd naar de 
ervaring van een winkelstraat in haar dagelijks 
functioneren. Die verschuiving levert meteen 
ook een heel nieuw beeld op van de 19de-eeuwse 
winkelcultuur. Daarin speelt het warenhuis een 
veel minder grote rol dan verwacht. Zoals his-
torici het voorbije decennia hebben laten zien, 
vormde het warenhuis maar één van de vele 
spelers in het winkellandschap. De toegenomen 
aandacht voor die andere spelers heeft ervoor 
gezorgd dat de nadruk niet langer op de ver-
nieuwingsdrang van warenhuisdirecteuren ligt, 
maar op de vele manieren waarop deze directeu-
ren voortbouwden op bestaande kleinhandels-
praktijken. 25 

Zoals deze bijdrage liet zien, loont het om ook 
op cultureel en emotioneel vlak de blik te ver-
ruimen van de warenhuiscontroverse naar het 
meer alledaagse discours over de winkelstraat. 
Bij een meer systematische aanpak valt onmid-
dellijk op hoe in kranten en literaire bronnen 
een veelheid aan ervaringen wordt beschreven 

Afb. 5 Weggebruikers, zoals deze handkarbestuurder, 
werden geleidelijk aan striktere reglementen onderworpen. 
Prentbriefkaart door onbekende maker, circa 1911. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam.
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en gethematiseerd. Het dolgedraaide gevoel van 
de Drentse burgemeester was er daar slechts één 
van. In de kranten vinden we een veelheid aan 
positieve en negatieve, en fellere en meer gema-
tigde gevoelens in en over de Kalverstraat terug. 
Angst en opwinding speelden natuurlijk wel een 
rol, maar veel minder dan we op basis van het 
warenhuisonderzoek zouden verwachten. Die 
vaststelling is van belang. In het onderzoek naar 
winkelcultuur hebben (cultuur)historici lange 
tijd vooral ingezet op de studie van controverse 
en incidenten, maar hebben ze zich zelden afge-
vraagd hoe representatief die controverse voor 
de dagelijkse praktijk was. 

In die dagelijkse praktijk was winkelen in de 
Kalverstraat een aaneenschakeling van genoegen, 
ergernis en nieuwsgierigheid. Het was vanuit die 
ervaringen ook een voortdurend onderhande-
len met andere gebruikers van de straat en hun 

gevoelens. Daarbij zijn niet alleen de winkeliers 
van belang, maar ook anderen die de straat ge-
bruikten voor hun werk of om hun stem te la-
ten horen. Toen het wegdek in de jaren zeventig 
van de 19de eeuw bijvoorbeeld met asfalt werd 
bedekt ter bevordering van het wandelcomfort 
van het winkelende publiek, zorgde die beslis-
sing algauw voor veel frustratie en zelfs verdriet 
bij koetsiers. Hun paarden gleden er namelijk op 
uit – soms met dodelijke verwondingen tot ge-
volg.26 De protesten van de koetsiers zetten nau-
welijks zoden aan de dijk, wat mooi illustreert 
hoe de Kalverstraat bovenal als een straat voor 
winkeliers en wandelaars werd gezien. Dat zegt 
dan weer veel over het belang dat in deze periode 
gehecht werd aan de consumptiecultuur, maar 
ook over wie het in laat-19de-eeuws Amsterdam 
voor het zeggen had: de winkelende wandelaar. 

Afb. 6  De wandelaar in de drukke Kalverstraat. Prentbriefkaart uitgegeven door Uitgeverij 
Maatschappij Rembrandt, circa 1930. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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De Coolsingel: van singel 
tot city-lounge

Rotterdam is een stad van vallen en opstaan, en ontleent daaraan zijn identi-
teit en veerkracht. Nooit te beroerd om voor de andere Hollandse steden uit 
te lopen. De stadsbestuurders laten zich daarbij graag leiden door de grote 
trends in de mondiale stedenbouw en planologie. Of het nu gaat om de 
visies van Georges-Eugène baron Haussmann, de grote boulevardarchitect 
van het 19de-eeuwse Parijs; de modernistische stedenbouw die in het 
interbellum vaste voet op Rotterdamse bodem zette; de Bauhausstadt van de 
jaren vijftig; of de moderne City Lounge, geheel conform de laatste trend in 
City Marketing. De Coolsingel is een prachtig voorbeeld om de stadsgeschie-
denis van Rotterdam te laten zien, een proeftuin voor stedenbouwkundige 
experimenten. Ooit begonnen als rivierstadje aan de Maas dat van provincie-
stad uitgroeide tot wereldhavenstad en telkens op zoek naar evenwicht 
tussen grootschaligheid en de gezelligheid die Holland eigen is. Er wordt nu 
volop gewerkt aan de Coolsingel, zodat deze gereed wordt gemaakt voor de 
21ste eeuw. Maar dat zal zeker niet de laatste transformatie zijn, voorspel ik.1

Paul van de Laar

De Coolsingel als drager van de stadsgeschiede-
nis van Rotterdam
‘We gaan naar de Coolsingel’ is al een gevleugel-
de uitdrukking sinds Feyenoord in 1970 de Eu-
ropacup voor landskampioenen won. De ploeg 
werd op de Coolsingel massaal onthaald, maar 
de trouwe fans moesten daarna lang wachten 
op een herhaling. Toen Feyenoord in mei 2017 
landskampioen werd, konden de Rotterdam-
mers weer laten zien wat ze bedoelen met ‘We 
gaan naar de Coolsingel’. Er is in Rotterdam 
geen betere plaats waar massale emoties tot ont-

lading komen. De Coolsingel is een boulevard 
die ertoe doet. 

Wie de moeite neemt om van het Hofplein 
tot aan de Schiedamsedijk – waar de Coolsingel 
de Blaak raakt – te lopen, ondervindt aan den 
lijve hoe Rotterdam heeft geëxperimenteerd (en 
nog altijd experimenteert) met zijn belangrijkste 
straat. De Coolsingel is een prachtig voorbeeld 
om de geschiedenis van Rotterdam en zijn kan-
telmomenten aan op te hangen. Het toont de 
ontwikkeling van een middeleeuwse stadsgracht 
tot centrum van het modernisme en uiteindelijk 
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van een lang gekoesterde City Lounge in wor-
ding. Aan de geschiedenis van een straat kun 
je de identiteit van een stad afleiden, maar de 
straat leert je vooral ook in te zien hoe de stad 
zijn verleden representeert en hoe de stad door 
anderen wordt gezien tegen de achtergrond van 
het handelen van mensen. De Coolsingel is voor 
velen de manifestatie van een mislukt weder-
opbouwexperiment, terwijl anderen deze straat 
juist als een voorbeeld van een gedurfde Rotter-
damse aanpak zien. Dankzij die controverse is 
de Coolsingel zo nauw verankerd met het collec-
tieve geheugen van de stad.2

De laatste decennia is veel vooruitgang ge-
boekt in nieuwe en meervoudige perspectieven 
op de stad. Naast de sociaaleconomische invals-
hoek, die het vakgebied van oudsher domineer-
de, is tegenwoordig meer aandacht voor de re-
presentatie en identiteit van de stad, om maar 
enkele trends te noemen. Een zintuigelijke in-
valshoek leent zich zeer goed voor comparatief 
onderzoek, zoals Nicolas Kenny heeft laten zien 
in zijn studie naar Montreal en Brussel rond 
1880-1914.3 De straat speelt in bijna alle recente 
studies, die door de ‘cultural en spatial turn’ zijn 
beïnvloed, een belangrijke rol. De straat biedt 

een microkosmos om transformaties vanuit cul-
tureel en ruimtelijk perspectief te bestuderen. 
Niet louter een plek op de stadskaart, maar een 
plaats waar het stedelijk leven in al zijn facetten 
tot uiting komt en die zich prima in de tijd laat 
bestuderen. Dat is zelfs mogelijk in het moderne 
Rotterdam aan de hand van de Coolsingel. 

Van stadsgracht tot uitbreidingswijk
Het straatnaambordje van de Coolsingel ver-
meldt dat hier vroeger een vest, een oude bena-
ming voor een stadsgracht die deel uitmaakte van 
het verdedigingswerk van de middeleeuwse stad, 
gelegen was. De omvesting van de stad leidde tot 
de aanleg van de Coolsingel als westelijke stads-
gracht. Tot circa 1850 vormde deze gracht tevens 
de markering van de westelijke stadsgrens.4

De Coolsingel fungeerde als aanvoerroute 
voor regionale producten, waardoor deze gracht 
een sleutelrol in het pre-industriële Rotterdam 
vervulde. De vest behoorde niet tot het stads-
centrum en was zeer geschikt voor de vestiging 
van blekerijen en lijnbanen. De touwslagers, 
die scheepstouw sloegen voor touwwerk van de 
zeilschepen, hadden behoefte aan lange, smalle 
stroken grond – lijnbanen – en die waren daar 

| De Coolsingel: van singel tot city-lounge

Afb. 1  Madrileense sferen. De Coolsingel-esplanade met nieuwe ornamenten tegenover 
het Postkantoor die ’s avonds verlicht kunnen worden ter vergroting van de allure. 
Ontwerptekening door West8: urban design & landscape architecture, in opdracht van 
de Gemeente Rotterdam, 2016.
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voldoende aanwezig. Voor het verdedigen van de 
stad tegen vijanden was het niet toegestaan om 
tegen de stadsmuur aan te bouwen. Lijnbanen 
en blekerijen hadden weliswaar veel ruimte no-
dig, maar konden makkelijk worden ontmanteld 
als de nood aan de man kwam zonder ingrijpen-
de slooppartijen. In tijden waarin Rotterdam 
minder gevaar liep om aangevallen te worden, 
was het voor brouwerijen en branderijen die 
voor hun productieproces veel water nodig had-
den aantrekkelijk om zich hier te vestigen. Het 
noordwestelijke stadsgebied leende zich ook 
voor een schietbaan, de Doele, waar Rotterdam-
mers die genoeg geld hadden om een uitrusting 
en een boog aan te schaffen, konden oefenen. 

Het was niet zo verwonderlijk dat de Doele zich 
in de loop van de tijd ontwikkelde tot sociëteit, 
vergaderplaats en locatie waar muziekuitvoe-
ringen werden gegeven. Oefening en ontspan-
ning gaan immers goed samen. Bij het Hof-
plein ontstond een dichtbevolkt gebied waar de 
minvermogende Rotterdammers woonden. De 
Zandstraatbuurt, misschien wel het markantste 
gedeelte van Rotterdam, werd echt beroemd na-
dat het moest verdwijnen voor de bouw van het 
stadhuis aan het begin van de 20ste eeuw. Maar 
als vermaaksgebied voor zeelieden was het al 
sinds de 17de eeuw bekend. Iedere buitenlandse 
zeegast wist dat hij hier moest zijn om zich na 
een lange zeereis aangenaam te verpozen.5

Afb. 2  Rotterdam omstreeks 1560. Op deze kaart is het grachtenstelsel goed te zien met 
Coolvest-Blaak/Nieuwehaven-Oostplein-Warande-Boslaan-Pompenburg. Door het 
graven van de vest door de polder Voor-Rubroek kreeg Rotterdam de vorm van een 
ei, waardoor de stad makkelijker te verdedigen was dan als er voor een rechthoekige 
patroon gekozen was. Op de kaart zijn de resten van het slot Bulgersteyn goed te zien. 
De Coolsingel lag toen ‘in het groen’ en was zeer geschikt voor vestiging van lijnbanen 
en blekerijen. Plattegrond uit het Stedenboek van G. Braun en F. Hogenberg, 1588. 
Collectie Stadsarchief Rotterdam.
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Uitbreiding naar het westen toe
De beide stadsvesten – Coolsingel en Goudse-
singel – vormden in het westen en oosten de bui-
tengrenzen van de stad. In de loop van de 17de en 
18de eeuw raakten de buiten de vesten gele gen 
gebieden geleidelijk bewoond. De bebouwing 
had echter nog een uitgesproken ‘buitenstede-
lijk’ – plattelands – karakter. Hier ontstonden 
de zogenoemde lanen, tuincomplexen die ook 
benut werden als zomerverblijf, en naar verloop 
van tijd ontwikkelde zich hier een Rotterdamse 
enclave. Het gebied leende zich goed voor meer 
mogelijkheden van vermaak, zoals speelweiden, 
tapperijen, uitspanningen en stallen waar toneel 
werd gespeeld. De behoefte aan professionele 
opvoeringen nam in de loop van de tijd toe. In 
1774 bouwden zelfverzekerde kooplieden, die be-
hoefte hadden aan vertier op maat, een schouw-
burg aan de Coolsingel. Dat gaf een ander cachet 
aan de straat. De schouwburg zou een belangrij-
ke rol vervullen in de modernisering van Rot-
terdam, maar dat was rond 1850 nog niet echt 
goed zichtbaar. Vreemd genoeg was het een zie-
kenhuis dat de stad in de vaart der volkeren op-

stuwde. Het Coolsingelziekenhuis met zijn witte 
voorgevel van 83 meter breed en 25 meter hoog 
had niet-Nederlandse afmetingen en de allure 
van een grand-hotel. Het ziekenhuis, ontworpen 
door W.N. Rose, kreeg een deftig aanzien; geen 
ziekenhuis maar een ziekenpaleis. Die indruk 
werd vooral gewekt door de brede trappen en de 
open vorstelijke ruimte. Het werd een icoon van 
het nieuwe Rotterdam.6

Rotterdam was in 1850 nog een provinciestad, 
maar kroop uit zijn schulp. Dankzij de goede 
verbindingen met het achterland via de Rijn 
werd het de trechter van de wereldmarkt. Rot-
terdam werd een transitostad; een stad van mi-
granten, zwoegers en gelukzoekers. En wie zijn 
geld wilde laten rollen, kon op de Coolsingel 
terecht. Het meest tot de verbeelding sprak de 
Passage, die op 11 oktober 1879 voor het publiek 
opende. De Coolsingel was nog lang geen bou-
levard, maar leek door alle veranderingen die 
zich in het derde kwart van de 19de eeuw aan-
dienden, voorbestemd om het te worden. Eigen 
Haard schreef dat de Passage eigenlijk niet paste 
bij de nuchtere zakelijkheid van de Rotterdam-

Afb. 3  De Coolsingel gezien vanuit het noordoosten vóór de demping van de singel, met op 
de voorgrond de halteplaats van de paardentram. Prentbriefkaart van de Coolsingel-
ziekenhuis, 1900. Collectie Stadsarchief Rotterdam.
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mers, die vooral praktisch ingesteld en niet op 
luxe gericht waren. Rotterdam bouwde niet voor 
vorsten en edelen, maar voor kooplieden en zee-
vaarders. De stad had zich weliswaar beetje bij 
beetje uitgebreid, maar zonder monumentaal te 
willen zijn.7

Het kon niemand ontgaan zijn dat de Cool-
singel aan het eind van de 19de eeuw permanent 
van karakter was veranderd. Wat ingenieurs in 
Rotterdam presteerden, behoorde tot een nieu-
we schoonheid van de stad. Het kunstwerk van 
staal, steen of uit bagger voortgekomen, werd vol 
trots getoond in panorama’s van de bedrijvige 
stomende haven met drijvende graanelevatoren 
en torenhoge walkranen. Een ‘stad in beweging, 
het water een lichtende loopende band’, zoals 
Bordewijk het in zijn stadsroman Karakter zo 
treffend omschreef.8 

Deze dynamiek van de stad voelde de kers-
verse burgemeester A.R. Zimmerman goed aan 
toen hij in 1906 beëdigd werd. Rotterdam stond 
inmiddels bekend als grote moderne havenstad, 
maar het centrum paste niet bij deze nieuwe sta-
tus. Waarom had Rotterdam geen boulevard? De 
stad kon toch niet achterblijven bij andere grote 

steden? Rotterdam had behoefte aan een voor-
naam stadscentrum dat niet alleen modern was, 
maar ook een concentratiepunt van het zaken-
leven was. De Coolsingel leende zich bij uitstek 
voor een grootstedelijk experiment. Een belang-
rijke verkeersader, geflankeerd door gebouwen 
die Rotterdam als metropool in de dop nodig 
had, met ten minste een nieuw stadhuis, post-
kantoor en beurs. Om deze boulevard te reali-
seren was niet alleen demping van de Coolvest 
noodzakelijk, maar tevens een ingrijpende sa-
nering van diverse stadsdelen. Het woord ‘gen-
trification’ bestond nog niet, maar daar kwam 
het wel op neer. De buurt moest gesaneerd, 
vernieuwd en opgewaardeerd worden. En dat 
ging ten koste van Rotterdams meest verguis-
de maar tegelijkertijd meest geliefde buurt. De 
Zandstraatbuurt was overdag een volkswijk met 
zijn typische bewoners, maar na zonsondergang 
transformeerde de wijk in de grootste plezier-
buurt van Rotterdam. 

De confessionelen beschouwden deze buurt 
als het Rotterdamse Sodom en Gomorra, zij het 
dat deze door slopershamers en niet in een re-
gen van zwavel en vuur werd verwoest. Door slim 

Afb. 4 Coolsingel met 
Passage en het Erasmiaans 
Gymnasium. Handge-
kleurde glasdia, circa 1890. 
Collectie Stadsarchief 
Rotterdam.
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in te spelen op het confessionele gemoed kreeg 
Zimmerman genoeg voorstanders bij elkaar. 
Op nieuwjaarsdag 1912 kwam een einde aan de 
Zandstraatbuurt. Zonder journalist Marie Joseph 
Brusse, fotograaf Henri Berssenburgge, schilder 
Kees van Dongen en cabaretier Koos Speenhoff 
zou de Zandstraatbuurt nooit zo’n belangrijke rol 
in ons collectieve geheugen hebben gespeeld.

Die bruisende boulevard
Zimmerman zou het verdiend hebben als de 
Coolsingelboulevard naar hem was vernoemd. 
Dat betoogde De Haagsche Post enige maanden 
voor het fatale bombardement van 14 mei 1940.9 
Hij had het in Rotterdam voor elkaar gekregen 
wat in andere steden nauwelijks mogelijk zou 
zijn. Behoud van stedelijk schoon speelde vol-
gens buitenstaanders hier niet of nauwelijks 
een rol. Het nieuwe Rotterdam was ‘geen stad 
van uiterlijke dingen, van pikante schoonheid, 
maar een centrum van een energie, die elkeen 
tegenstraalt zoodra men een voet zet op de har-
de Rotterdamsche keien.’10 Rotterdam was geen 
stad voor ‘slappe, angstige doetjes’, en dat alles 
dankzij het ‘energieke werk’ van Zimmerman.11

Het interbellum was een tijdperk waarin 
het experiment volop ruimte kreeg. Hoewel de 
crisis van de jaren twintig en dertig het tem-

po drastisch beperkte, wekte het Rotterdamse 
doorzettingsvermogen ontzag. Een wandeling 
over de Coolsingel die in deze periode met recht 
aanspraak kon maken op zijn status als boule-
vard, volstond om dit te ervaren. De Coolsingel 
etaleerde het nieuwe Rotterdam. De stad liet 
zich inspireren door Europese en Amerikaanse 
metropolen. En dat nieuwe beeld beperkte zich 
niet tot de Rotterdammers zelf. Bezoekers lieten 
zich graag meeslepen door het nieuwe uiterlijk 
van de stad. Menno ter Braak, die toen voor de 
NRC schreef, begeleidde de Duitse kunstenaar 
en avant-garde cineast Hans Richter die in 1930 
een bezoek aan Rotterdam bracht. ‘Wij hadden 
de Maas den rug toegekeerd en naderden de 
Coolsingel (“Das könnte ja auch Berlin sein!”)’.12 
Artikelen over het nieuwe Rotterdam voedden 
de stedentrots en droegen – vooral tijdens het 
interbellum – bij aan een brede acceptatie van 
het moderne als wenkend perspectief voor de 
toekomst van Rotterdam.

De meningen verschillen over het succes van 
de transformatie die de Coolsingel tussen de 
beide wereldoorlogen onderging. Sommige ge-
bouwen, zoals de Bijenkorf en het H.B.U-kan-
toor van W.M. Dudok of de beurs van J.F. Staal, 
konden op grote waardering rekenen, terwijl 
anderen de Coolsingel rommelig vonden. De 

Afb. 5 De levendige 
Zandstraat richting de 
Raamstraat. Collectie 
Stadsarchief Rotterdam. 
Foto: Henri Berssen-
brugge, 1909. 
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bouwactiviteiten maakten in ieder geval veel 
tongen los en zetten velen aan om per ingezon-
den brief hun mening te geven over het aanzien 
van de Coolsingel. Maar over één ding was men 
het roerend eens: je kon je er kostelijk verma-
ken. Met de sloop van de Zandstraatbuurt was 
het vermaak allerminst verdwenen. Vanaf de 
Schiedamsedijk – onvergetelijk op de plaat gezet 
door Drs. P. – tot aan het Hofplein was het een 
feestboulevard. De succesverhalen van locaties 
als Casino-Varieté, Pschorr en Tivoli, versterk-
ten het imago van Rotterdam als uitgaansstad. 
Was Rotterdam de meest bruisende vooroor-
logse stad? Rotterdammers vinden van wel en 
verwijzen dan graag naar het danspaleis Pschorr. 
Hier werd op de modernste dansen gedanst. 
Moderne dans en jazz stimuleerden elkaar. Naast 
de charleston raakten volta, jimska en heebie-jee-
bie in de mode. Het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest speelde in de vernieuwde Doele, zodat de 
Coolsingel voor iedereen vermaak op maat bood. 
Van de grand-cafés, zoals de modernistische Unie 
van J.J.P. Oud, tot de cafés waar de Rotterdamse 
parvenues absint dronken. 

Bauhaus aan de Maas
Op 9 mei 1940, een dag voordat de Tweede We-
reldoorlog in Nederland uitbrak, vertoonde de 
Haagsche Architectenclub de film Rotterdam en 
hoe het bouwde van de Rotterdamse architecten 
W.Th.H. ten Bosch en J. ten Watjes. Rotterdam 
was een stad die eind jaren dertig op architec-
tuurgebied springlevend was en in Nederland de 
toon aangaf, zo meenden zij.13  De Coolsingel zou 
een proeftuin worden voor het nieuwe moderne 
experiment. 

Vijf dagen later, op 14 mei, stond de binnen-
stad in brand en had het bombardement de 
Coolsingel nagenoeg van de stadskaart geveegd. 
Stadhuis, Postkantoor en Beurs bleven overeind, 
maar waren wel beschadigd. Tussen het defi-
nitieve puinruimen en de presentatie van het 
eerste wederopbouwplan van stadsbouwmeester 
W.G. Witteveen verrezen op de Coolsingel de 
eerste noodwinkels. Het ging om een eenvoudi-

ge standaardbehuizing, een betonnen plaatfun-
dering, muren van baksteen uit het puin, etala-
geramen, standaardvensters en een houten dak. 
Witteveen zou in 1944 de stad verlaten. Hij had 
zich bijna doodgewerkt aan zijn wederopbouw-
plan, maar zijn stad werd er een van papier en 
zou niet worden gerealiseerd. Het plan was vol-
gens zijn criticasters niet modern genoeg. Zijn 
opvolger Cornelis van Traa zou de schepper van 
het nieuwe Rotterdam worden. Hij creëerde een 
Rotterdam dat letterlijk draaide om de zakelijke 
as: de Coolsingel.

Na de oorlog domineerden de zakelijkheid en 
het verkeer. De Rotterdammer leerde daarmee 
leven zolang de naoorlogse generatie zich liet 
meeslepen door een vooruitgangsretoriek van 
de naoorlogse festivals: Ahoy´50, E´55 en de Flo-
riade in 1960. De wederopbouw kwam ondanks 
de retoriek moeizaam op gang. Pas halverwege 
de jaren vijftig kwam er schot in. Maar ondanks 
het opgeschroefde bouwtempo was Rotterdam 
nog altijd een lege stad, waar weinig viel te be-
leven na het werk. In die tijd werd het ook gang-
baar om te zeggen dat je op de Coolsingel een 
kanon kon afschieten wanneer na vijf uur het 
kantoorleven ophield en de mensen naar huis 

Afb. 6 Boekomslag Het Rosse leven en sterven in de Zand-
straatbuurt door M.J. Brusse, 1912. Collectie Stadsarchief 
Rotterdam.
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gingen. James Morris schreef in 1960 voor de 
Guardian over een bezoek aan Nederland en stel-
de in Rotterdam vast dat ‘de Coolsingel op een 
winteravond niet de gedachte aan zang, spel en 
dans oproept’.14

Rotterdammers lieten zich hierdoor niet 
afremmen en bouwden met Oost-Duitse re-
gelmaat en in straf tempo aan de nieuwe stad. 
Naarmate de wederopbouw vorderde, nam het 
zelfvertrouwen toe. Rotterdammers groeiden 
op met het besef dat hier een Amerikaanse stad 
werd gebouwd. Zij lieten zich niet afleiden door 
kritiek van buiten, totdat de bestuurders geheel 
onverwachts er van langs kregen toen de Rotter-
damse sociaalpsycholoog Rob Wentholt in zijn 
klassieker De Binnenstadsbeleving (1968) haar-
scherp de tekortkomingen van de wederopbouw 
aan de kaak stelde.15 In de geest van Jane Jacobs 
fileerde hij de tekortkomingen van de wederop-
bouwers, zoals Jan Schaper en Jan Blokker dat in 
Stad zonder hart (1966) hadden gedaan. Maar bij 
Wentholt kwam het harder aan, want zijn boek 
lokte een brede stedelijke discussie uit over het 
Rotterdamse wederopbouwexperiment. Rotter-
dam had een moderne stad gemaakt: goed uit-
gerust voor glanzende auto’s en verlokkende eta-
lages, maar was de mens vergeten. De publicatie 
viel in hetzelfde jaar als de opening van de me-
tro, die de Coolsingel jarenlang in een visvijver 

had veranderd, en voor veel Rotterdammers het 
signaal was dat de stad af was. Maar dat was niet 
zo. Na 25 jaar wederopbouw begon de herbezin-
ning op een andere stad. De Coolsingel werd nu 
de metafoor voor de mislukte Bauhausstadt; een 
stad opgebouwd volgens strakke stedenbouw-
kundige principes, ontworpen met passer en 
liniaal, en opgetrokken uit beton, glas en staal. 
Voor liefhebbers oogstrelend, maar voor critici 
zielloos en ongezellig. Daar moest Rotterdam 
het mee doen. 

C’70 – Communicatie 70 – was de laatste grote 
naoorlogse manifestatie, bedoeld om de hoog-
tepunten van 25 jaar wederopbouw te vieren. 
Het Polygoonjournaal, dat C’70 in de bioscoop 
van commentaar voorzag, stelde vast: ‘Er is een 
hele generatie van Rotterdammers gekomen die 
met dit stadsbeeld is opgegroeid.’ Deze genera-
tie beoordeelde de verworvenheden van 25 jaar 
wederopbouw niet als louter positief. De jonge 
festivalgangers wilden niet mee doen aan het 
van bovenaf opgelegde feestje. Ze raakten niet 
opgetogen van een Coolsingeldefilé van geen-
woorden-maar-daden mannetjesputters, geflan-
keerd door bulldozers en vorkheftrucks. De 
bull dozer werd het symbool van de vernietiging: 
de voortdurende opmars van de stedenbouwers 
die vanuit het centrum de omliggende oude wij-
ken wilden saneren. 

Afb. 7 Luchtopname 
met Stadhuis, Postkantoor 
en Beurs in aanbouw, 
1939. Collectie Nationaal 
Archief/Anefo.
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‘Rotterdam heeft in de Coolsingel een boule-
vard, die naar waarheid de enige Nederlandse is 
en die slechts te vergelijken is met hetgeen in 
de grootste wereldsteden op dat gebied wordt 
aangetroffen. Wie daaraan twijfelt, moet, bij 
voorkeur op een avond, wanneer de veelkleurige 
lichten een deinende en golvende zee vormen, 
ritmisch bewegend met het drukke voet- en rij-
verkeer, er eens een half uurtje flaneren.’16 Met 
deze aanhef opende een artikel in Het Vrije Volk 
van 21 november 1975. De introductie brengt de 
lezer in verwarring, want is dit de Coolsingel van 
1975? Wie verder leest, komt erachter dat het ci-
taat betrekking heeft op een ANWB-gidsje uit de 
jaren dertig. Het was volgens de krant een wens-
droom van het nieuwe college om Rotterdam 
gezelliger te maken. 

Testcase voor het nieuwe Rotterdam
Sinds de jaren zeventig wordt er daarom volop 
gewerkt om de stad gezelliger te maken, zonder 
dat dit ten koste mag gaan van een kosmopoli-
tische uitstraling. Na de voltooiing van de City 
Lounge zal de moderne flaneur zich er straks 
thuis moeten voelen. ‘De Coolsingel moet weer 
het hart van de stad worden; de centrumboule-
vard waar stedelijke functies, culturen en levens-

stijlen elkaar tegenkomen en waar het minstens 
zestien uur per etmaal bruist.’17 Een intieme straat 
die er vooral is om te beleven en om vermaakt 
te worden. De City Lounge als tegenhanger van 
het stoere, robuuste en grootse Rotterdam dat 
iedereen al van oudsher kent. Het verkeer wordt 
teruggedrongen, maar niet uitgebannen. Het is 
een beslissing waar men misschien nu zelfs wel 
spijt van heeft. De Coolsingel zou dan een mooi 
symbool zijn geworden van de klimaattransitie 
en het streven van Rotterdam om oprecht de 
groenste stad van Nederland te worden. Nu leert 
mij het verleden dat de Coolsingel over twintig 
jaar wel weer opnieuw op de schop gaat. De laat-
ste grote ingreep leverde halverwege de jaren 
negentig De Koopgoot op, de populaire naam 
voor de Beurstraverse die het stadswinkelen als 
vertier dankzij de Koopzondagen een nieuw elan 
bezorgde. Het zou zo maar eens kunnen dat in 
2040 – honderd jaar na het bombardement – het 
water weer terugkeert in de stad, waar dan geen 
auto meer welkom is. Stadsparken en -grachten 
hebben dan weer toekomst, bieden ruimte voor 
de stadsbewoner en het overtollige water dat in 
het opgewarmde Rotterdam nieuwe uitvalswe-
gen zoekt. De Coolsingel als stadsgracht, terug 
van weggeweest. 

Afb. 8  Gezicht op de Coolsingel. Op de achtergrond de oude Bijenkorf en rechts de nieuwe 
Bijenkorf met het beeld van Naum Gabo. Schilderij gesigneerd door ‘Picos’, circa 1958. 
Collectie Museum Rotterdam.
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De Hoogstraat is één van de 

oudste straten van Schiedam. 

Het is een lange, gekromde 

straat met precies tweehonderd 

huisnummers. En in het midden, 

tussen de winkels, ligt het 

Stedelijk Museum Schiedam. De 

Hoogstraat laat bijna niemand 

onbewogen. Iedereen vindt er 

wel iets van. Sommigen zien 

wat er veranderd is. De bakkers, 

groenteboeren en slagers zijn 

verdwenen. ‘Je kon er over de 

hoofden lopen’, hoorden wij vaak. 

‘Het is er nooit druk geweest’, 

fluisterden anderen ons toe. 

De Hoogstraat is een straat 

van herinneringen en eerste 

indrukken, van oude vertrouwde 

winkels en van nieuwkomers. Een 

straat van uitgaan, feest vieren, 

van met je liefje naar bioscoop De 

Monopole. Ontdek de verhalen 

van bewoners, winkeliers en 

winkelaars en laat je eigen 

herinneringen achter. Misschien 

zie je na een bezoek aan deze 

tentoonstelling iets nieuws in de 

Hoogstraat. Of iets dat er altijd al 

was.

De Hoogstraat 
in Schiedam

Een universeel verhaal over 

een unieke straat

Merel van der Vaart
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 | De Hoogstraat in Schiedam

Deze tekst vormde de introductie op de tentoon-
stelling In de Hoogstraat die van 29 juni t/m 6 ok-
tober 2019 in het Stedelijk Museum Schiedam 
te zien was. Het museum maakte deze tentoon-
stelling in de eerste plaats voor de stad en haar 
inwoners, maar ook een landelijk publiek moest 
worden aangesproken. Aan de hand van foto’s, 
objecten en verhalen van bewoners, winkeliers en 
winkelaars leerden bezoekers de mensen kennen 
die de Hoogstraat uniek maken. Tegelijkertijd wer-
den universele thema’s uitgelicht, zoals de manier 
waarop het internet ondernemers nieuwe kansen 
biedt, maar ook een bedreiging kan vormen voor 
fysieke winkels. Of hoe we generaties lang onze 
boodschappen deden bij familiebedrijven, zoals de 
bakker, de groenteboer en de kruidenier, terwijl we 
nu naar de supermarkt gaan. 

Van, voor en door

Het Stedelijk Museum Schiedam wil een muse-
um zijn van, voor en door Schiedammers. Dit be-
tekende dat de bijdragen van Schiedammers en 

oud-Schiedammers een wezenlijk onderdeel van 
de tentoonstelling moesten vormen. Het muse-
um committeerde zich aan een tentoonstelling 
die het zonder input van de stad niet zou kunnen 
maken. De herinneringen, foto’s en voorwerpen 
die door Schiedammers werden aangedragen, be-
paalden welke verhalen in de tentoonstelling ver-
teld werden. Het was aan mij, de conservator, om 
ervoor te zorgen dat mensen van verschillende 
leeftijden en achtergronden zich in de tentoon-
stelling zouden kunnen herkennen. In de Hoog
straat moest meer zijn dan een nostalgische ‘trip 
down memory lane’.

Veel oudere Schiedammers herinnerden zich 
de Hoogstraat als een straat waar je boodschap-
pen deed, maar ook als een plek waar je flaneer-
de, sjanste en etalages ging kijken. Met name in 
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw was 
het druk in de straat. Het centrum van Rotter-
dam was in 1940 zwaar gehavend door het Duit-
se bombardement en de Hoogstraat in Schie-
dam was de dichtstbijzijnde winkelstraat voor 

Afb. 1  Tijdens de opening van de tentoonstelling werden herinneringen gedeeld. Foto: Fleur 
Beerthuis, 2019.

Holland 20202 binnenwerk.indb   81Holland 20202 binnenwerk.indb   81 14-05-2020   13:5314-05-2020   13:53



82  

veel Rotterdammers. De herinneringen aan deze 
jaren staan in schril contrast met de situatie na de 
economische crisis van 2008. Het probleem van 
de leeglopende winkelstraat stak overal in Europa 
de kop op, maar werd in Schiedam versterkt door 
lage inkomens enerzijds en het grote winkelaan-
bod in Rotterdam anderzijds. Ook het karakter van 
de Hoogstraat – een lange smalle straat met veel 
kleine winkelpanden, een veelheid aan vastgoed-
eigenaren en twee in de jaren negentig gebouw-
de winkelcentra waar de grote ketens zich liever 
vestigden – droeg bij aan de leegstand. De straat, 
waar in de hoogtijdagen historische gevels hadden 
plaatsgemaakt voor strakke façades van glas en 
Trespa, verloederde. In 2015 stond zelfs 35% van de 
panden in de straat leeg.

De vernieuwing van het stadscentrum werd op 
weinig plekken zo voortvarend aangepakt als in 
Schiedam. Al tien jaar lang investeert de gemeente 
in de Hoogstraat. Met subsidies worden winkel-
eigenaren gestimuleerd om panden op te knappen 
en het historisch karakter van de straat terug te 
brengen. Beginnende ondernemers worden bege-
leid bij hun zoektocht naar een geschikt pand en 
succesvolle zaken krijgen de kans door te groeien. 
Hoewel de leegstand nog niet volledig verholpen 
is, is de Hoogstraat weer een knusse winkelstraat 
geworden. Het relatief kleine vloeroppervlak van 
de meeste winkels leek ooit een nadeel, maar blijkt 
nu zeer geschikt voor (startende) zelfstandig on-
dernemers die voor een uniek en divers winkel-
aanbod zorgen.

Door de vele gesprekken met ondernemers, 
bewoners en andere betrokkenen, waren we ons 
bewust van de sentimenten die in de stad leefden. 
Het museum wilde Schiedammers die vonden dat 
vroeger alles beter was, uitdagen om hun beeld 
bij te stellen door hen verschillende verhalen en 
perspectieven te tonen. We vonden het belangrijk 
dat juist mensen die in de stad waren opgegroeid, 
werden verrast of iets nieuws te weten kwamen 
over de straat die ze zo goed kenden. Daarnaast 
wilden we bezoekers laten stilstaan bij het feit dat 
het gedrag van consumenten grote invloed heeft 
op (de ontwikkelingen in) een binnenstad. Ten 

Afb. 2 Een voorbeeld van de leegstand die de straat 
tijsterde, ter hoogte van Hoogstraat 95, 2018. Foto: 
Carlinda Boom (www.carlindaboom.com).

Afb. 3 Het fotografisch atelier van Arie Dettmeijer. Col-
lectie Gemeentearchief Schiedam. Foto: Arie Dettmeijer, 
1918. 
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slotte hoopten we bezoekers van buiten te stimu-
leren om de Hoogstraat te bezoeken, nadat zij in 
het museum meer over deze straat te weten waren 
gekomen. 

Opgediept uit het archief

Naast de bijdragen van Schiedammers bleef ook 
historisch onderzoek belangrijk. De online beeld- 
en krantenbank van het Gemeentearchief Schie-
dam boden een aanknopingspunt. Een foto of 
winkeladvertentie gaf vaak niet alleen praktische 
informatie, maar presenteerde ook een tijds-
beeld en maakte nieuwsgierig. Neem bijvoorbeeld 
de foto van fotografisch atelier Arie Dettmeijer 
(afb.  3). De mannen en jongens vormen een soort 
tableau vivant rond een drietal ladders dat tegen 
de gevels is geplaatst. Op de voorgrond staat een 
handkar. Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. De 
buurvrouw die van achter haar raam wat wantrou-
wend naar beneden kijkt; de hamer in de handen 
van één van de mannen die een ladder beklimt. 
Veel voormalige winkels op de Hoogstraat staan in 
het collectieve Schiedamse geheugen gegrift, maar 
de naam Dettmeijer leek niemand iets te zeggen. 
Wie was deze man? 

Uit genealogisch onderzoek bleek dat Arie Dett-
meijer in Utrecht geboren was en in verschillen-
de Nederlandse steden als jonge fotograaf actief is 
geweest. In november 1918 verhuisde hij met zijn 
vrouw Wilhelmina naar Schiedam. Hij was inmid-
dels 34. De keuze voor Schiedam lijkt een prak-
tische te zijn geweest: op Hoogstraat 81 kwam een 
pand beschikbaar met op de benedenverdieping 
een winkel met woning en daarboven een ‘afzon-
derlijke gerieflijke bovenwoning met uitstekend 
photografisch [sic] atelier’. Hier kon Arie zijn ei-
gen zaak openen. De vorige huurder van het pand 
was geen fotograaf, maar juwelier, horlogemaker 
en opticien. Zijn naam was Cornelis (Kees) Verka-
de. Verkade verhuisde naar de overkant. Daar, op 
nummer 90, is Juwelier C. Verkade tot de dag van 
vandaag te vinden. Inmiddels staat de vierde ge-
neratie er aan het roer en is ‘juwelier Verkade’ een 
begrip in Schiedam. 

In tegenstelling tot Verkade hebben de Dett-

meijers zich niet permanent in Schiedam geves-
tigd. Acht jaar later verhuisde het echtpaar met 
hun inmiddels vierjarige zoon naar Rotterdam. 
Ondanks zijn korte verblijf in de stad, heeft Arie 
Dettmeijer belangrijke sporen achtergelaten. 
Twee jaar na zijn verhuizing naar Schiedam kocht 
hij in de Hoogstraat een oude veilingzaal op. Hij 
liet het pand afbreken om ruimte te maken voor 
het eerste speciaal gebouwde bioscooptheater van 
Schiedam. Zoals de foto van atelier Dettmeijer al 
doet vermoeden, was Arie een echte showman. 
Maandenlang stonden de kranten vol verhalen 
over de nieuwe bioscoop. Eerst werd een prijs-
vraag uitgeschreven voor de naam van de bios-
coop. De jury koos voor de naam Pandora, wat 
zorgde voor verhitte discussies in de ingezonden 
brievenrubrieken van de plaatselijke kranten. Wil-
de men nu insinueren dat de nieuwe bioscoop als 
de doos van Pandora rampspoed zou brengen? 
Toen deze storm ging liggen, werd een nieuwe 
wedstrijd uitgeschreven waarbij een meisje dat 
op de datum van de eerstesteenlegging twaalf 
jaar zou worden, de ceremoniële handeling zou 
mogen uitvoeren. Als dank zou zij een gouden 
damespolshorloge ‘met toepasselijke inscrip-
tie’ ontvangen. Dit horloge was te bezichtigen in 
de etalage van, hoe kan het ook anders, juwelier 
Verkade. Toen de huidige directeur van juwelier 
Verkade de opening van de tentoonstelling In de 
Hoogstraat bezocht, nam dit verhaal nog een ver-
rassende wending. Tot zijn verbazing trof hij op 
de foto van atelier Dettmeijer zijn eigen opa aan. 
De zoon van Kees Verkade bleek, met kruiwagen 
in de hand, te figureren op de foto van de excen-
trieke nieuwe overbuurman.

De bioscoop die Arie Dettmeijer in Schiedam 
liet bouwen, staat er nog steeds en heeft jaren-
lang dienstgedaan, ook nadat de Rotterdam-
mer Abraham Tuschinski op steenworp afstand 
het chiquere Passage Theater opende. De meeste 
Schiedammers kennen het pand tegenwoordig 
als De Monopole. De naam Pandora, waar des-
tijds zoveel over te doen was, heeft uiteindelijk het 
veld moeten ruimen. 

Aan de hand van archieffoto’s, advertenties en 
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nieuwsberichten in lokale kranten kon het ver-
haal van Arie Dettmeijer en ‘zijn’ theaterbioscoop 
Pandora opnieuw verteld worden. Zijn verhaal 
was een voorbeeld van de mobiliteit die in veel 
familiegeschiedenissen naar voren kwam. Mobi-
liteit die ook over de landsgrenzen ging. Migra-
tie wordt in Schiedam vaak gezien als heden-
daagse kwestie: ruim 42% van de Schiedammers 
heeft tegenwoordig een migratieachtergrond. In 
tegenstelling tot wat lang gedacht is, was dit in 
het verleden niet anders. Uit archiefonderzoek 
dat werd gedaan voor de tentoonstelling is ge-
bleken dat in de 19de eeuw zeker een derde en 
misschien wel de helft van de bewoners op de 
Hoogstraat niet in Nederland was geboren. Vaak 
kwamen zij uit het westen van Duitsland en had-
den namen als Hiltrop, Kloosterman en Zoetmul-
der – namen die tegenwoordig als ‘typisch Schie-
dams’ worden gezien. Dit doet de vraag rijzen wat 
het betekent om een ‘echte Schiedammer’ te zijn.

Familiebedrijf

Tegenwoordig bestaat het winkelaanbod in de 
Hoogstraat met name uit speciaalzaken, maar 
tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw deden 
veel Schiedammers hier hun dagelijkse bood-
schappen. Zo telde de straat lange tijd meerde-
re brood- en banketbakkers. Dit waren stuk voor 
stuk familiewinkels, met uitzondering van de bak-

kerij van de coöperatie. Ook bij de slagers, vis-
winkels, groenteboeren en grutterszaken werkte 
vaak het hele gezin mee. Het was niet ongewoon 
om achter of boven de winkel te wonen. Tijdens 
de voorbereiding van de tentoonstelling kwam ik 
regelmatig in contact met Schiedammers die in, 
achter en boven deze winkels opgroeiden. Zij ver-
telden persoonlijke anekdotes over het contact 
met hun ouders, de klanten en buurkinderen. 

Hoe maak je van een verzameling herinnerin-
gen een pakkende museale presentatie? In dit ge-
val speelde het beeldmateriaal dat mensen mee-
brachten een sleutelrol. Veel oud-bewoners lieten 
foto’s zien uit de tweede helft van de vorige eeuw 
die stuk voor stuk een prachtig tijdsbeeld gaven. 
Deze afbeeldingen hingen thuis aan de muur, of 
waren in albums geplakt en nog nooit buiten de 
eigen familiekring getoond. 

Van elke winkeliersfamilie die een bijdra-
ge deed, werd een kleine verzameling foto’s ge-
toond. Vervolgens werd per winkel stilgestaan 
bij één herinnering die ook voor iemand die de 
winkel niet kende interessant, grappig of veelzeg-
gend kon zijn. De ouders van mevrouw Leijdec-
kers hadden tien jaar lang een banketbakkerij op 
de Hoogstraat, genaamd Maison Martha. Van de 
vele verhalen die zij ons kon vertellen werd geko-
zen voor de volgende quote: ‘Mensen noemden 
mijn vader altijd meneer Martha en mijn moeder 
mevrouw Martha. Ik was Martha’tje. Ze wisten niet 
dat Martha de voornaam van mijn moeder was.’ In 
een paar korte zinnen leren we dat het in de jaren 
veertig en vijftig nog gewoonte was om de eigen 
achternaam te gebruiken voor de naam van de 
winkel. Ook ontdekken we dat de familie Leijdec-
kers zich niet aan deze conventie hield. En naast 
dat Maison Martha veel mooier klinkt dan Maison 
Leijdeckers, zegt de naam van de winkel misschien 
ook wel iets over de manier waarop meneer en 
mevrouw samen de winkel runden.

Een ander mooi verhaal uit de tentoonstelling 
ging over de manier waarop kinderen de straat 
beleefden. De familie Thebes woonde in de jaren 
zeventig boven hun groente- en fruithandel in 
de Hoogstraat. Ik kwam in contact met de jong-

Afb. 4 Richard Thebes fietst over de Hoogstraat samen 
met zijn nichtjes Sylvia (in de skelter) en Diana (met 
zwaard). Collectie familie Thebes, circa 1974. 
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ste zoon van de familie. Hij had zelf nooit in de 
winkel gewerkt, maar herinnerde zich de straat 
als zijn voortuin. De tentoonstellingstekst richtte 
zich daarom op een foto van kinderen die elkaar in 
skelters en op fietsen achterna zitten in de winkel-
straat. Dit benadrukte de verschillende rollen die 
de straat vervulde. 

Nooit af

Het museum vond het belangrijk dat In de Hoog
straat geen afgerond verhaal zou vertellen, maar 
ruimte zou bieden aan nieuwe herinneringen. 
Daarom stond midden in de tentoonstellingszaal 
een grote ‘verhalentafel’, een tafelvitrine waarin 
kleine voorwerpen uit verschillende Hoogstraat-
winkels te zien waren: lp’s van muziekwinkel Hak-
kert, een klein druksetje van drukkerij Rebers en 
het persoonlijke notitieboekje van chocolatier Ver-
hulsdonk. Stuk voor stuk winkels waar veel Schie-
dammers warme herinneringen aan hebben, maar 
die in de tentoonstelling niet uitgebreid aan bod 
kwamen. De verhalentafel bood ruimte aan bezoe-
kers om hun eigen herinneringen aan de Hoog-
straat op te schrijven en achter te laten. Die her-
inneringen liepen uiteen van ‘ik werd er eens 
aangevallen door een meeuw toen ik een patatje 

at’ tot uitgebreide verslagen van winkels of winkel-
bezoeken, soms zelfs vergezeld van (fotokopieën 
van) privéfoto’s. Ook ondernemers en oud-winke-
liers zochten naar aanleiding van de tentoonstel-
ling contact met het museum. Zo kon de tentoon-
stelling een paar weken voor de sluiting worden 
aangevuld met nieuwe verhalen, foto’s en objec-
ten. De in 2001 geopende koffie- en theewinkel 
Expreszo bleek prachtig materiaal te bezitten van 
voorganger Minderop die in 1940, tijdelijk zo was 
het idee, naar Schiedam was verhuisd als gevolg 
van het bombardement op Rotterdam. Judy den 
Toom werkte sinds 1978 bij Minderop. Toen de ei-
genaar besloot de zaak te sluiten, maakte zij samen 
met haar dochter Miranda een doorstart onder de 
naam Expreszo. De inboedel konden ze overnemen 
en daarmee ook de tabakszakken die destijds in de 
winkel werden gevuld, bonnetjes voor een proef-
pakketje koffie en een reclamebord met de tekst ‘in 
iedere pijpekop tabak van Minderop’.

De familie Papenhuijzen bleek nog een begin 
20ste-eeuwse spanendoos voor de bezorging van 
taarten en koekjes te bezitten, evenals andere attri-
buten en zelfs de oorspronkelijke winkelbel van de 
bakkerij die de familie tussen 1873 en 1926 op de 
Hoogstraat bezat. Als het museum in de voorbe-

Afb. 5  Veel bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om hun eigen herinneringen 
aan de Hoogstraat in de tentoonstelling achter te laten. Foto: Merel van der Vaart, 
2019. 
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reiding en in de tentoonstelling zelf niet expliciet 
had opgeroepen tot bijdragen, waren deze bijzon-
dere voorwerpen niet te zien geweest. 

Tot slot

Een paar maanden lang werden herinneringen, 
verhalen en objecten uit de Hoogstraat bijeenge-
bracht in het museum. In de stad werd over de 
Hoogstraat gesproken en het ophalen van herin-
neringen ging vaak over in het nadenken over de 
toekomst van deze straat. Naar aanleiding van de 
tentoonstelling zijn nieuwe objecten aan de his-
torische collectie van het museum toegevoegd, 
zoals de gevelreclame van de in 2018 gesloten 
seksshop Baly die vijftig jaar in het centrum van 
Schiedam te vinden was. Ook een wiegje, gekocht 
bij één van de voormalige winkels in de straat, 
werd aan het museum geschonken. Het Gemeen-
tearchief heeft bijzondere foto’s uit privé-albums 
aan zijn beeldbank toe kunnen voegen en het 
museum werkt aan de digitalisering van de infor-
matie die in de tentoonstelling samenkwam en 
zal deze onder andere op wikischiedam.nl perma-
nent beschikbaar maken. 

De geschiedschrijving richt zich vaak op be-
langrijke kantelpunten of mensen die groot-

se werken verrichten. In de tentoonstelling In de 
Hoogstraat stond het alledaagse centraal in al haar 
diversiteit en tegenstrijdigheden. Een tentoonstel-
ling is niet altijd het beste medium om de com-
plexiteit van het verleden te tonen. Door de ver-
halen van vele Schiedammers naast elkaar te laten 
zien, kregen bezoekers een completer en com-
plexer beeld van de Hoogstraat, of ze die nu goed 
kenden of voor het eerst bezochten. De themati-
sche indeling bood de bezoeker houvast en gaf de 
verhalen context, zodat ze meer waren dan een se-
rie anekdotes. Juist deze alledaagse verhalen uit de 
eerste hand vervliegen vaak met het verstrijken van 
de tijd. Het gewone leven is immers niet bijzonder 
genoeg om te bewaren, totdat het geheel dreigt te 
verdwijnen. En als het dan wordt bewaard, gebeurt 
dat vaak in de context van het heden, waarbij men, 
zeker in populaire media zoals tentoonstellingen, 
tracht een afgrond verhaal over het verleden te 
vertellen. In de Hoogstraat was niet af en was verre 
van compleet, maar de verhalen die er verteld wer-
den en de foto’s en objecten die tentoongesteld 
werden, kwamen voor een groot deel bij (oud-)
Schiedammers vandaan, die in hun diversiteit het 
verhaal van ‘hun’ straat vertelden.

Afb. 6  De familie Papenhuijzen ging tijdens de opening op de foto bij een afbeelding van de 
bakkerij van hun (over)grootouders. Foto: Fleur Beerthuis, 2019.
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‘Huissleutels van den Jood’

Arjan Nobel

TOPSTUK

Oud-Beijerland, 1977 

Ambtenaren ruimen de kluis op van het gemeen-
tehuis. Naast rommel vinden ze ook allerlei waar-
devolle spullen. In een hoek liggen twee sleutel-
bossen. ‘A. Rood Molendijk Oud-Beijerland’, valt te 
lezen op het bruine kaartje aan de ene bos. ‘Huis-
sleutels van den Jood Mozes van Tijn Huiden-
koopman Kerkstraat’, meldt het papiertje dat aan 
de andere sleutels hangt. Ambtenaar Koos Schip-
per twijfelt even, maar kan het niet over zijn hart 
verkrijgen de bossen weg te gooien. Hij typt een 
briefje met wat achtergrondinformatie en brengt 
ze naar het Streekmuseum Hoeksche Waard in 
Heinenoord.1

Oud-Beijerland, 11 augustus 1942 

De Molendijk ziet zwart van de mensen. Het lijkt 
wel alsof het hele dorp is uitgelopen. Verschillen-
de mensen – op hun kleding een gele ster – ba-

nen zich een weg door de menigte. Onder hen 
bevinden zich slager Abraham Rood, zijn vrouw 
Betje Rood-den Hartog en hun kinderen Elias en 
Vrouwtje Sara. Vandaag moeten enkele Joden uit 
Oud-Beijerland zich melden in Rotterdam. Ze 
zullen tewerk worden gesteld in Duitsland. Ie-
dereen weet ervan. Slager Rood – volgens Oud-
Beijerlanders een ‘goede slager’ – heeft het zelf 
verteld aan zijn klanten. Het woord ‘onderduiken’ 
is gevallen, maar Rood is een optimist: ‘Ik ga wel 
werken’. Daar komt de tram. De Joden en enkele 
Oud-Beijerlanders die hun dorpsgenoten een 
stukje zullen vergezellen, stappen in. Arie Duif-
huizen, een vriend van Elias Rood, maakt stiekem 
een paar foto’s. Hij kiekt een lachende Abraham 
Rood, terwijl deze in de tramopening staat. ‘Ik 
ben zo weer terug’ en ‘Tot gauw’, roept Rood nog. 
Langzaam zet de tram zich in beweging in de 
richting van Rotterdam.

Afb. 1  Huissleutels van de families Rood en Van Tijn in Oud-Beijer-
land. Collectie Museum Hoeksche Waard, Heinenoord.
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Afb. 2  De Molendijk in Oud-Beijerland, 11 augustus 1942. Tientallen mensen kijken toe hoe 
de Joodse Oud-Beijerlanders in de tram stappen. Het derde huis van links, naast de 
‘drogisterij’, is de slagerij van de familie Rood. Collectie Museum Hoeksche Waard, 
Heinenoord. Foto: Arie Duifhuizen.

Afb. 3  Een lachende Abraham Rood in de tramopening, 11 augustus 1942. Collectie Museum 
Hoeksche Waard, Heinenoord. Foto: Arie Duifhuizen.
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Oud-Beijerland, september/oktober 1942 

Het leven in het dorp heeft weer zijn gewone gang 
genomen. Slagerij A. Rood aan de Molendijk is 
nog steeds gesloten, maar er is een teken van le-
ven in de vorm van twee korte briefjes. Het ene is 
geschreven door Betje, het andere door Vrouw-
tje Sara. De toon is optimistisch: ‘met ons gaat het 
best’. Betje doet de groeten aan ‘alle Beijerlanders’ 
en in het bijzonder aan ‘de buren’ van de Molen-
dijk. ‘Indien het mogelijk is schrijven we later maar 
als het niet aankomt is het nog geen reden om on-
gerust te zijn.’ Ongerust of niet, ook andere Jood-
se Oud-Beijerlanders melden zich in Rotterdam. 
Eind oktober vertrekt huidenkoopman Mozes van 
Tijn, samen met zijn zussen Rijntje en Matje en de 
tachtigjarige Jetje van Leeuwen die bij de familie is 
ingetrokken. Met zijn vieren bewonen zij een huis 
in de Kerkstraat, naast de synagoge waar Van Tijn 
koster is. Ook dit huis komt leeg te staan.

Heinenoord, 2007 

Medewerkers ruimen de kluis op van het Streek-
museum Hoeksche Waard. In een hoek ligt een 
papieren zak met daarin twee sleutelbossen. Al-
lebei zijn ze voorzien van een kaartje, met daarop 
een tekst. Nieuwsgierig laten ze de sleutels door 
hun handen gaan. Wat is dit precies? Onder in 
de zak zit een brief van een zekere ‘J. Schipper’. 
Die verschaft meer duidelijkheid. Het gaat om 
de huissleutels van twee Joodse families die in de 
oorlog zijn omgekomen. Vergast in Auschwitz. 
Abraham, Betje, Elias en Vrouwtje Sara Rood op 
30 september 1942, Mozes en Rijntje van Tijn op 
2 november van dat jaar. De zieke Matje van Tijn 
overleed op 5 december 1942 in Rotterdam; de 
laatste rustplaats van Jetje van Leeuwen is onbe-
kend. Wat rest, zijn twee sleutelbossen. Een her-
innering aan een inktzwarte periode. Vandaag de 
dag worden zij permanent geëxposeerd in Muse-
um Hoeksche Waard, ter nagedachtenis van het 
gezin Rood van de Molendijk en de familie Van 
Tijn uit de Kerkstraat in Oud-Beijerland.

Afb. 4  Abraham Rood, Dirk Schipper en Elias Rood voor de slagerij A. Rood aan de Molen-
dijk in Oud-Beijerland. Collectie Museum Hoeksche Waard, Heinenoord. Foto: C.D. 
van Es en M.C. van Es-van der Heiden.
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Op mijn achttiende verhuisde ik naar Delft om 
daar te gaan studeren. Ik leerde al snel over het 
ontstaan van de stad aan de Oude Delft. Dankzij 
de Voldersgracht en de Verwersdijk las ik over de la-
kennijverheid met lakenvollers en -ververs. Door 
Beestenmarkt, Wijnhaven en Brabantse Turfmarkt 
wist ik waar en in welke producten er ooit gehan-
deld was. Ik las over professoren die in de Tweede 
Wereldoorlog in het verzet hadden gezeten en ik 
ontdekte dat Reinier de Graaf, Hugo de Groot en 
Antoni van Leeuwenhoek allemaal uit Delft kwa-
men. Zo leerde ik door de straatnamen veel over 
de geschiedenis van de stad. 

Als je naar de lange lijst met Nederlandse 
straatnamen kijkt, blijkt het helemaal niet vanzelf-
sprekend te zijn dat ze naar de lokale geschiede-
nis verwijzen. Veel van onze straatnamen zijn heel 
algemeen en komen in meerdere plaatsen voor; 
bijna alle steden hebben wel een Oranjebuurt, 
een Zeeheldenkwartier of een Schilderswijk. De 
straatnamen die in ons land het vaakst voorko-
men, zijn Kerkstraat, Schoolstraat, Molenstraat en 
Dorpsstraat. Er zijn echter genoeg mogelijkheden 
om de eigen historie in straatnamen te veranke-
ren, bijvoorbeeld door personen te vernoemen 
die ooit een prominente rol hebben gespeeld 
voor de gemeenschap. Op plaatsen waar bij ar-
cheologische opgravingen bijzondere vondsten 
worden gedaan, besluit men nog wel eens om de 
nieuwe straten Vuistbijl en Potscherf te noemen. 
Vaak wordt voor straatnamen ook teruggegrepen 
op oude toponiemen. Het is een mooie manier 
om de oude – vaak vergeten – namen voort te la-
ten leven in de openbare ruimte. 

In Delft heeft men in de tweede helft van de 
20ste eeuw aan veel van de landelijke straatna-

mentrends meegedaan. De laatste twintig jaar 
wordt weer vaker gezocht naar namen die verwij-
zen naar de lokale geschiedenis. Toen bekend werd 
dat de huizen in de nieuwe woonbuurt Schoema-
ker Plantage gebouwd zouden worden in de stijl 
van de Delftse School adviseerde de straatnaam-
commissie bijvoorbeeld om de straten te noemen 
naar Delftse architecten en stedenbouwers. En 
omdat de wijk Harnaschpolder werd aangelegd op 
een plek waar voorheen veel glastuinbouwbedrij-
ven zaten, zijn de straten genoemd naar oude kas-
vormen en naar tuindersfamilies die er meerdere 
generaties hun tuinen hadden. 

Al zo lang er straatnamen bestaan, zijn er men-
sen die daar wat van vinden. Er is altijd al discussie 
geweest over straatnamen, maar de laatste jaren 
gaan de politiek en de media zich steeds vaker met 
straatnaamgeving bemoeien. Waarschijnlijk komt 
dat doordat actiegroepen zich via sociale media 
veel meer kunnen laten horen. De discussies gaan 
twee kanten op: ze gaan over straatnamen die in 
het verleden bedacht zijn of over straatnamen die 
nog bedacht moeten worden.

Een voorbeeld van dat eerste is de discussie 
of onze zeehelden wel helden waren, of eigenlijk 
meer moordenaars en slavenhandelaars. Bij dat 
soort vragen is het probleem dat we iemands da-
den uit het verleden ‘met de kennis van nu’ in een 
heel ander perspectief bekijken. Naar mijn idee 
moet je in dergelijke gevallen terughoudend zijn 
bij het hernoemen van straten. Als van een ver-
noemde persoon echter nieuwe informatie bekend 
wordt waarmee het überhaupt nooit tot een ver-
noeming zou zijn gekomen, dan is het een ander 
verhaal. Zo besloot een aantal gemeentes in 2012 
om namen aan te passen van straten die naar pas-

COLUMN
René Dings

Straatnamen 
als een 
geschiedenisboek
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toors en bisschoppen genoemd waren, toen deze 
geestelijken na onderzoek beschuldigd werden van 
seksueel misbruik.

Er wordt ook gediscussieerd over nieuwe 
straatnamen. Dan gaat het bijvoorbeeld over be-
paalde personen die wel of juist niet voor vernoe-
ming in aanmerking komen, zoals Johan Cruijff 
of Pim Fortuyn. En sinds een paar jaar gaat het 
vaak over het relatief kleine aantal straten dat naar 
vrouwen is genoemd. Om dat evenwicht te her-
stellen, kiezen veel gemeenten ervoor om vanaf nu 
meer straten naar vrouwen te noemen. Dus zoekt 
men naar thema’s waarin veel vrouwen beschik-
baar zijn voor vernoeming. Zo worden in Delft de 
straten in een nieuwe buurt naast het Reinier de 
Graafziekenhuis genoemd naar vrouwelijke pio-

niers in de Delftse zorg.
Met straatnamen moet je de weg in de stad 

kunnen vinden, maar ze hebben ook een educa-
tieve functie. Ze kunnen, aan wie het weten wil, 
iets vertellen over de geschiedenis van de stad 
of streek. Je kunt echter aan de naam niet zien 
of iemand een arts, verzetsheld, architect of bus-
kruitmaker was. Daarom voegen steeds meer 
gemeentes tegenwoordig onderschriften met 
een korte toelichting toe aan de straatnaambor-
den. Uitgebreidere verklaringen zijn te vinden in 
boeken, websites en apps. Zo kunnen bewoners 
en bezoekers via alle mooie straatnaamverhalen 
meer te weten komen over de geschiedenis van 
een stad of dorp. Meer weten over straatnamen? 
Kijk dan op www.overstraatnamen.nl.

Illustratie Maarten Streefland

 | Straatnamen als een geschiedenisboek
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Signalementen

Op deze pagina passeerden de afgelopen jaren 
verschillende historische studies naar Hollandse 
straten de revue. Dit themanummer biedt gele-
genheid om een aantal van die titels nog eens uit 
de kast te pakken en de vraag te stellen: wat heb-
ben we de afgelopen jaren kunnen lezen over de 

geschiedenis van straten? 
Verschillende historici schre-

ven een ‘biografie’ over één spe-
cifieke straat. In 2017 publiceer-
de Rudolf Dekker zijn studie naar 
de Amsterdamse Van Breestraat 
(De Van Breestraat in Amsterdam 
1900-2000). Dekker besteedt veel 
aandacht aan de bewoners van 
de straat en reconstrueert het da-
gelijks leven in geuren en kleu-
ren. Maxime Smit richtte zich in 
2018 op de Javastraat in Amster-
dam-Oost (De Javastraat. Biogra-
fie van een volksstraat). Al sinds 
de aanleg in 1900 is het daar 
een komen en gaan van bevol-
kingsgroepen: van arbeiders tot 
krakers en van gastarbeiders tot 
hipsters. In Drama op de Dam uit 
2017 stelden Ludmilla van San-
ten en Norbert-Jan Nuij niet een 
straat maar een plein centraal. 
Het boek vormt een laatste eer-
betoon aan de slachtoffers die op 
7 mei 1945 vielen toen Duitse mi-
litairen vanuit de Grote Club het 
vuur openden op een menigte op 
het Damplein.

Boeken over de naamgeving

van de straten vormen een kleine, 
aparte categorie. René Dings, 
columnist in het huidige thema-
nummer, vroeg zich af waarom 
onze straten heten zoals ze heten. 
Die vraag resulteerde in 2017 in 
een even plezierig als informatief 
boek met de titel Over straatna-
men met name. Rudi van  Maanen 
en Marijke Mooijaart schreven 
Straatnamen in Leiden. Een verhaal 
van zeven eeuwen (2019). Het boek 
heeft zowel aandacht voor histo-
rische als taalkundige aspecten 
van straatnamen. Van middeleeu-
wen tot nu, en van het eerste idee 
voor een straatnaam tot het daad-
werkelijke bestuursbesluit. Het 
boek werpt licht op de straatna-
men in Leiden, maar biedt ook al-
gemene inzichten in de totstand-
koming van straatnamen.

Voor wie hierna in de buiten-
lucht op zoek wil naar sporen van 
het verleden, is een aantal inte-
ressante stadsgidsen beschikbaar. 
Eerder verscheen op deze plek een 
signalement van het boekje Sporen 
van de slavernij in Leiden, geschre-
ven door Gert Oostindie en Karwan Fatah-Black. 
Het boek Geschiedenis op straat. Wandelen door 
historisch Nederland (door Herman Beliën, Paul 
Knevel en Ineke van Tol) gaat niet uitsluitend over 
Holland maar is rijk aan kaarten, wandelroutes en 
informatie. Deze stadsgidsen bewijzen opnieuw: 
de geschiedenis ligt op straat.

92  

De volledige recensies van de boeken van Dekker, Van Santen en Nuij, Van Maanen en 
Mooijaart leest u op onze website: www.tijdschriftholland.nl/recensies.
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   p. 50 Redactioneel | Domweg gelukkig, in de Dapperstraat
1   Jan Kas, ‘Meer beleving, meer techniek, maar klassieke stadsgids blijft’, Reformatorisch Dagblad, 6 september 2019. 

  p. 52 Tim de Ridder | De oudst bewoonde straat van Holland?
* Met dank aan Menno Dijkstra, aan wie ik een eerste opzet voor het artikel heb mogen voorleggen.
1   T. de Ridder, ‘Op zoek naar de Romeinse A20 en de plaats Flenio’, Terra Nigra 151 (2001) 26-38.
2  K. Nieuwenhuijsen en T. de Ridder, Graven in Vlaardingen. Gebeurtenissen rondom de Slag bij Vlaardingen in 1018. Histo-

risch jaarboek 2017 (Vlaardingen 2017). 
3  K. Nieuwenhuijsen en T. de Ridder, Ad Flaridingun. Vlaardingen in de elfde eeuw (Hilversum 2012). 
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inzichten’, Boor-balans 6 (2010) 1-49.

  p. 61 Anneleen Arnout | Knooppunt van emoties
1  ‘Herinnering aan het Koninginnefeest’, De Telegraaf, 5 mei 1893. 
2  Zie voor een meer uitgebreide stand van zaken: Frank Trentmann, Empire of things. How we became a world of consum-

ers from the fifteenth century to the twenty-first (Londen 2016); Anneleen Arnout, Streets of splendor. Shopping culture and 
spaces in a European capital city (Brussels 1830-1914) (Londen 2019) 2-9 en 160-163. 
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29 december 1858. 
13  ‘De kantklosjes’, Algemeen Handelsblad, 15 februari 1928. 
14  William Leach, Land of desire. Merchants, power and the rise of a new American culture (New York 1993); Jan Hein Furnée, 

‘Our living museum of nouveautés. Visual and social pleasures in The Hague’s shopping streets, 1650-1900’, in: Jan 
Hein Furnée en Clé Lesger (red.), The landscape of consumption. Shopping streets and cultures in Western-Europe, 1600-1900 
(Basingstoke 2014) 208-231. 

15  ‘Een oplichter gepakt’, Algemeen Handelsblad, 27 februari 1897; ‘Erin gelopen’, De Tijd, 15 januari 1933. 
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18  ‘Vervroegde winkelsluiting’, Nieuws van den dag, 3 december 1892.
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24  ‘Maandag’, De Telegraaf, 25 oktober 1897. 
25  Zie hiervoor bijvoorbeeld: Clé Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de 
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 p. 70 Paul van de Laar | De Coolsingel: van singel tot city-lounge
1  Deze bijdrage is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op: Paul van de Laar, Coolsingel. 700 jaar Rotterdammers en hun stad 

(Amsterdam 2017).
2  Michael Hebbert, ‘The street as locus of collective memory’, in: Environment and planning: Society and space 23:4 (2005) 

581-596.

Noten
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3  Nicolas Kenny, The feel of the city: experiences of urban transformation (Toronto 2014).
4  Zie voor deze geschiedenis: Arie van den Schoor, Stad in aanwas. Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 (Rotterdam/

Zwolle 1999).
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7  Erasmianus, ‘De Rotterdamsche Passage’, in: Eigen Haard 5 (1879) 477-480. 
8  F. Bordewijk, Karakter (Den Haag 1938) 345.
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13  Het Vaderland, 9 mei 1940.
14  J.J. Peereboom, ‘Met de complimenten’, Hollands weekblad tijdschrift voor litteratuur en politiek 1:38 (februari 1960) 1-2, 

aldaar 2.
15  Rob Wentholt, De binnenstadsbeleving en Rotterdam (Rotterdam 1968).
16  Het Vrije Volk, 21 november 1975.
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 p. 87 Topstuk Arjan Nobel | ‘Huissleutels van den Jood’
1  Achtergrondinformatie over de sleutels is te vinden in: Gerda den Hartog, ‘De Joden’ in: Loek Dekker e.a. (red.), 

Oorlog in de Hoeksche Waard 1940-1945 (Heinenoord 2015) 83-101, aldaar 84 en 86-89. 

 p. 96 Uithoek Bert Koene | Een lint in de Zaanstreek
1  B. Koene, Goede luiden en gemene onderzaten. Assendelft vanaf zijn ontstaan tot de nadagen van de Gouden Eeuw (Hilver-

sum 2010).
2  B. Koene, Voor God, Graaf en Geslacht. De kroniek van de ridders van Assendelft (Hilversum 2005).
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Het dorp Assendelft strekt zich uit langs een vrij-
wel kaarsrechte dorpsstraat van ruim zeven kilo-
meter. Voordat het Noordzeekanaal het staartstuk 
Buitenhuizen van het dorp afknipte, was het be-
bouwingslint zelfs bijna negen kilometer lang. In 
mijn jeugd lagen links en rechts boerderijen langs 
de weg, elk op de kop van een perceel weiland. 
Tussen de boerderijen stond hier en daar een ar-
beiderswoning. Achter de bebouwing zag je niets 
dan open weiland, doorsneden door kavelsloten. 
De enige onderbreking in die eentonigheid was 
de bijna pittoreske Kerkbuurt. Vroeg in de 17de 
eeuw groeide daar, in een huis direct naast de 
kerk, de architectuurschilder Pieter Jansz. Saenre-
dam op, de beroemdste Assendelver aller tijden. 

Assendelft is in de 10de eeuw ontstaan als 
veenontginning. Dat werk werd ondernomen 
vanuit de 

Een lint in de 
Zaanstreek
Bert Koene

geestgronden van Velsen, Beverwijk en Heems-
kerk.1 De ontginningsbasis lag aan de westrand 
van het huidige dorpsgebied. Van daaruit groef 
men over een breed front ontwateringsloten in het 
veen. De sloten werden aan hun uiteinde afgeslo-
ten met een dwarsdijk om toestroom van water 
vanuit het nog onontgonnen deel van het veen-
kussen te verhinderen. Parallel aan dat dijkje ver-
rees een lint van boerenhoeven. 

Na de Reformatie bleven veel Assendelvers ka-
tholiek. Zij verloren de dorpskerk aan de protes-
tanten en stichtten een kilometer noordelijker een 
schuilkerk. Het gevolg was dat de twee geloofsge-
meenschappen in de tijdspanne van enkele gene-
raties vrijwel volledig ontmengden: katholieken in 
de Noord en protestanten in de Zuid; ieder met 
hun eigen neringdoenden en hun eigen gemeen-
schapsleven. Zo was het nog in mijn jeugd. Wij 
van de Zuid hadden het voordeel dat de Kerkbuurt 
met de kermis en andere algemene voorzienin-
gen bij ons hoorde, maar wel moesten wij door 
de Noord om de rest van de wereld te bereiken. 
Als schooljongens vertelden wij elkaar dat je hard 
door het vijandig gebied heen moest fietsen. 

De tegenstelling tussen de Noord en de Zuid 
vervaagde pas in de jaren zestig van de vorige 

eeuw, doordat onder andere aan het 
lint grote uitstulpingen verschenen 
in de vorm van nieuwbouwwijken, 
met veel bewoners van buiten het 
dorp. Zelf verliet ik Assendelft in die 
tijd van snelle verandering. Veertig 
jaar later waren het juist bewo-
ners van de Noord die mij hielpen 
de presentatie te arrangeren van 
mijn eerste boek over Assendelft.2 
Voor mij, nog behept met dorps-
instincten uit de dagen van mijn 
jeugd, was dat een heel bijzon-
dere ervaring.

UITHOEK

Illustratie Maarten Streefland
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Laurien van der Werff, Ad  van der Zee. 

Kopij  – Kopij voor Holland Historisch Tijdschrift moet conform de richtlijnen van de redactie voor stijl, 
notenapparaat en dergelijke worden ingediend bij de redactiesecretaris van Holland, Isabel Casteels, via 
info@tijdschriftholland.nl. De richtlijnen van de redactie zijn verkrijgbaar bij de redactiesecretaris, of 
 kunnen worden geraadpleegd op de website: www.tijdschrift holland.nl.
Publicaties ter bespreking of aankondiging in Holland gaarne zenden aan de boekenredacteur: Christoph 
van den Belt, Lange Hezelstraat 18, 6511 cj Nijmegen

Stichting Historisch Tijdschrift Holland – Stichting Historisch Tijdschrift Holland stelt zich ten doel de 
beoefening van de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland en de kennis van en belangstelling voor de 
geschiedenis van Holland onder een breed publiek te bevorderen.

Secretariaat en donateursadministratie – Stichting Historisch Tijdschrift Holland, Torenlaan 25, 
1211 ja Hilversum, e-mail: hollandleden@verloren.nl, telefoon: 035-6859856 (Uitgeverij Verloren).
Minimale donatie: € 37,50 per kalenderjaar, voor studenten € 17,50, na ontvangst van een donatienota 
te storten op bankrekening nl58abna0590346075 (bic abnanl2a) t.n.v. Stichting Historisch Tijdschrift 
Holland dona teurs administratie te Hilversum. Nieuwe donateurs krijgen kosteloos de in dat jaar reeds 
verschenen nummers van het tijdschrift Holland toegezonden.
Losse nummers: bestellen via de webwinkel (www.tijdschriftholland.nl/winkel) of bij Uitgeverij Verloren, 
Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum, tel. 035-6859856, bestel@verloren.nl. 

De redactie van Holland heeft er naar gestreefd de rechten van de illustraties volgens wettelijke bepalin-
gen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich als-
nog wenden tot de eindredacteur: Rosa de Jong, Beukenplein 41, 1092 bb Amsterdam, e-mail: r.dejong@
uva.nl

Afbeeldingen omslag – Boven: Gezicht op de Dapperstraat in Amsterdam. Foto door onbekende maker, 
20ste eeuw. Collectie Stadsarchief Amsterdam; onder: De Coolsingel-esplanade met nieuwe ornamen-
ten tegenover het Postkantoor. Ontwerptekening door West8: urban design & landscape architecture, in 
opdracht van de Gemeente Rotterdam, 2016.

issn 0166-2511 isbn 978 9070403 82 9
© 2020 Stichting Historisch Tijdschrift Holland. Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, 
worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
redactie. 

Basisontwerp Studio Els Zweerink
Productie   Uitgeverij Verloren 

Torenlaan 25, 1211 ja Hilversum  
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