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Toe ris ten van over de hele wereld bezoe ken Rot ter dam. Na 75 jaar stads ver nieu ‐
wing heeft zij meer te bie den dan ooit. Hippe buur ten, moderne archi tec tuur,
heel veel kunst op straat en toon aan ge vende gale ries naast his to risch waar de ‐
volle gebou wen, geven kleur aan de stad. Na het bom bar de ment in 1940 moest
een groot deel van het cen trum van de Maas stad vanaf de grond wor den opge ‐
bouwd. Met name in de laat ste twee decen nia zijn er gedurfde futu ris ti sche
bouw wer ken ver re zen, waar mee Rot ter dam kan wed ij ve ren met wereld ste den
als Syd ney, Montreal en het naoor logse Ber lijn. De stad is nog niet af en wordt
almaar mooier en mooier. Het alom aan we zige water zorgt voor bedrij vig heid en
ont span ning. Rot ter dam is een heer lijke stad voor wie van kunst, cul tuur en
archi tec tuur houdt, maar heeft ook fan tas ti sche win kel ge bie den. De Rot ter ‐
damse men ta li teit (‘niet lul len, maar poet sen’) wordt alom gepre zen en Rot ter ‐
dam mers blij ken ook nog eens aar dige men sen te zijn. Deze gids laat je van uit
zeven ver schil lende invals hoe ken ken nis maken met de meest veel zij dige stad
van Neder land. Deze ver ken ning kan heel goed te voet, maar Rot ter dam is ook
een fijne stad om in te fiet sen.
 
Ik wil mijn echt ge noot Cees Bre dius, die mij op bijna al mijn toch ten door Rot ter ‐
dam heeft ver ge zeld en mijn zoon Mau rits Bre dius, die gedul dig al mijn tek sten
kri tisch heeft door ge no men, bedan ken voor hun steun.
Veel ple zier met deze Odys see-gids.
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Uiter aard houdt Odys see zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn
er fou tieve ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den, prij zen en dienst re ge ‐
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ge lijke? Ook dat horen we graag!
Stuur een email naar: info@ odyssee- reisgidsen. nl

Voorwoord

Inhoudsopgave 



Beknopte geschiedenis van Rotterdam
Een veelbewogen geschiedenis 7
Een schets van Rotterdam
Odyssee’s aanraders 14
Rotterdam verkennen 15
1 | Historisch Rotterdam
Van Delfshaven naar het centrum 17
2 | Trendy Rotterdam
Rondom het Centraal Station en de Markthal 31
3 | Cultureel Rotterdam
Museumpark en Witte de With 44
4 | Groen Rotterdam
Onthaasten in een wereldstad 53
5 | De noordelijke Maasoever
Manhattan aan de Maas 61
6 | De Kop van Zuid
Een spannende mix van oud en nieuw 67
7 | Rotterdam wereldhaven
Vissersdorp aan de Rotta, wereldhaven aan de Maas 76

Kaders
Brandgrens 9
Piet Heyn 18
Mauritskwartier 21
Witte de With 36
Erasmus: vrijheid, vrede en tolerantie 37
Van Nelle Fabriek, icoon van werelderfgoed. 51
Rotterdam voetbalstad 56
De Maastunnel, een beschermd Rijksmonument 62
Reizen over het water 78

Inhoudsopgave

 



  



 

 



Stadswapen Rotterdam op het Stadhuis

Rotterdam kent een veelbewogen geschiedenis, niet in de laatste plaats door
het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog en de hongerwinter. Een
zwarte bladzijde uit de geschiedenis, die echter wel aan de basis ligt van de
prachtige moderne stad zoals we die nu kennen. Zo’n 11.000 jaar geleden
vestigden de eerste bewoners zich in dit gebied. Hoewel de Maas heden ten
dage de belangrijkste rivier is, is de stad genoemd naar een veel kleiner
riviertje, de Rotta, dat nu alleen nog buiten de stad stroomt.

In de mid den steen tijd (9000-4500 v. Chr.) ves ti gen zich al jagers-ver za me laars
in het gebied rondom de Maas. Maar de echte geschie de nis van Rot ter dam
begint met de ver mel ding van een paro chie aan de mon ding van het veen ri vier tje
de Rotta in 1208. Lang zaam maar zeker krijgt dit plaatsje steeds meer bete ke nis,
maar na de bouw van een dam kan het zich pas goed ont wik ke len. De eer ste
haven tjes ont staan en de neder zet ting wordt een han dels plaats, die in 1340 defi ‐
ni tieve stads rech ten ver werft. Er wonen dan zo’n twee dui zend men sen. Patroon ‐
hei lige van de stad is Lau ren tius en aan het eind van de 14de eeuw wordt er al
mel ding gemaakt van de oor spron ke lijke Lau rens kerk.
Tij dens de Hoekse en Kabel jauwse twis ten (de strijd tus sen de Hoe ken, de aan ‐
han gers van Mar ga re tha van Bei e ren en de Kabel jau wen, de aan han gers van
haar zoon Wil lem V) weet Rot ter dam een belang rijke posi tie te ver wer ven, dank ‐
zij jon ker Frans van Bre derode. Hij vecht aan de kant van de Hoe ken, ver o vert
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Rot ter dam en wordt als een held ver eerd, ook al weet hij daarna geen ver dere
suc ces sen meer te beha len. In de drie hon derd jaar die vol gen, ver vijf vou digt het
aan tal inwo ners. Johan van Olden bar ne velt, raads pen si o na ris van de stad van
1576 tot 1596, laat de haven ver der uit bou wen. Toch duurt het tot 1650 voor Rot ‐
ter dam enige bete ke nis krijgt.

Tegen het eind van de 17de eeuw telt de stad 50.000 inwo ners, die alle maal leven
in het kleine gebied tus sen de drie hoek Coo l sin gel, Goudses in gel en Nieuwe
Maas (de ‘oude stads drie hoek’).
Het gebied is dan echt over be volkt. Pas in 1825 is er van ver dere uit brei ding
sprake. Rond 1870 wordt de stad in hoog tempo gemo der ni seerd. Begin 19de
eeuw dreigt de haven door ver zan ding onbe reik baar te wor den voor grote sche ‐
pen. Inge ni eur Pie ter Caland bedenkt een ambi ti euze oplos sing: een nieuwe
scheep vaart ver bin ding met de Noord zee: de Nieuwe Water weg. Daar mee wordt
de eco no mie van de stad gered. De Hol land-Ame rika Lijn ves tigt zich aan de Wil ‐
hel mi na kade (het hui dige Hotel New York). Rot ter dam groeit intus sen in rap
tempo ver der. Er wor den nieuwe havens aan ge legd en de werk ge le gen heid
neemt toe, even als de bevol king. Er wordt veel geld ver diend en er komen sta tige
gebou wen en hui zen. Met de bouw van nieuwe wij ken wordt de stad ver der uit ‐
ge breid. Ook omlig gende gemeen ten zoals Delf sha ven, Feij enoord, Kra lin gen,
Over schie, Char lois en Katend recht wor den gean nexeerd. De aan leg van een aan ‐
tal nieuwe havens trekt men sen uit andere delen van Neder land, maar ook uit de
rest van de wereld (met name Chi ne zen). De bevol king groeit explo sief naar
500.000 inwo ners in 1920. Het cen trum van de Maas stad krijgt steeds meer aan ‐
zien, sin gels wor den gedempt en haven ba ron nen bou wen pres ti gi euze wonin gen
en kan to ren. De Coo l sin gel wordt een moderne bou le vard met, behalve een mooi
nieuw stad huis, een groot post kan toor, een modern beurs ge bouw en een chic
waren huis: de Bij en korf. Rot ter dam wordt een inter na ti o nale stad met allure. In
de Eer ste Wereld oor log komt de haven gro ten deels stil te lig gen. Maar daarna
bloeit de stad weer op. Er lig gen diverse plan nen klaar om haar te moder ni se ren,
maar deze wor den wegens geld ge brek uit ge steld. Dan breekt de Tweede
Wereld oor log uit. In lut tele ogen blik ken wordt het groot ste deel van het cen trum
van Rot ter dam van de kaart geveegd.

De gevol gen van het bom bar de ment zijn nog steeds overal aan we zig. Het is de
meest ingrij pende gebeur te nis in de geschie de nis van de stad. Op 14 mei 1940 is
Neder land al vier dagen in oor log met Duits land. Met een de eer ste dag zijn er
Duitse para chu tis ten geland in Rot ter dam-Zuid, maar het lukt hen niet om over
de brug gen het cen trum te berei ken. De Maas brug wordt voort du rend onder
schot gehou den door het Neder landse leger. Op Zuid wordt het ver zet het eerst
gebro ken en op het Noor der ei land houdt de vij and onschul dige bur gers vast. Het
Neder landse leger kan dan ook geen bom bar de ment uit voe ren om de Duit sers
uit te scha ke len. Eén dag voor het bom bar de ment van 14 mei, op Tweede Pink ‐
ster dag, pro be ren de mari niers een tegen aan val uit te voe ren, maar deze mis lukt
jam mer lijk. De Duit sers drei gen met een alles ver nie ti gend bom bar de ment, maar
hun ulti ma tum is slor dig geschre ven en niet onder te kend. Van Neder landse zijde
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Overzicht van het centrum van Rotterdam, na het bombardement op 14 mei 1940. Tus‐
sen het puin is de Sint Laurenskerk zichtbaar. Foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed

wordt er, om tijd te rek ken, een fat soen lijke ver kla ring geëist en de aan val wordt
opge schort. Van uit Bre men zijn dan ech ter al bom men wer pers onder weg. De
afspraak is dat zij bij rood licht hun bom men niet laten val len, maar op de een of
andere manier gaat er hier iets fout in de com mu ni ca tie. Een deel van de bom ‐
men wer pers ziet het rode sein niet op tijd en bom bar deert de stad, een ander
deel ziet het rode sein wel op tijd en laat zijn bom men ver derop val len, boven de
Hoekse Waard en Strijen. In de amper vijf tien minu ten durende bom men re gen
en de brand die daar door ont staat, wordt tach tig pro cent van het cen trum ver ‐
woest. Zo’n acht hon derd men sen komen om en een veel voud hier van wordt dak ‐
loos. Neder land capi tu leert, maar de gevol gen voor Rot ter dam zijn desa streus.

Brandgrens
De Brandgrens is de begrenzing van het door het bombardement ver‐
woeste gebied, waar in 2010 blijvende markeringen zijn aangebracht. Het
is een lange wandeling van twaalf kilometer, die het gewone leven van
de Rotterdammers laat zien, dat letterlijk verwoest werd door de bom‐
menregen. Op www.brandgrens.nl kun je gratis kaarten en geluidsfrag‐
menten downloaden.

Hongerwinter
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In 1943 bom bar de ren de geal li eer den bij ver gis sing Delf sha ven, waar bij nog eens
326 men sen omko men. Dit wordt ook wel het ‘ver ge ten bom bar de ment’
genoemd. Ook de rest van de oor logs tijd brengt Rot ter dam niet onge schon den
door. De hon ger win ter van 1944 eist veel levens. Vol gens oog ge tui gen lagen de
uit ge mer gelde licha men gewoon op straat. In novem ber 1944 houdt de bezet ter
een grote raz zia, waar bij 50.000 man nen in de leef tijd van zeven tien tot veer tig
wor den weg ge voerd. De Kuip (het Fey en oord sta dion) is daar bij een belang rijke
ver za mel plaats. Slechts een enke ling weet te ont ko men door tij dig een onder ‐
duik adres te vin den.

De stad mag dan wel kapot lij ken, fier komt zij weer over eind na de oor log. Met ‐
een na het bom bar de ment wordt al nage dacht over de weder op bouw. Er wordt
beslo ten het voor oor logs Rot ter dam niet te her stel len en er wordt direct begon ‐
nen met puin rui men. Daar bij wor den maar enkele van de bescha digde gebou ‐
wen gespaard. Het had niet veel gescheeld of ook de Lau rens kerk was ver dwe ‐
nen, maar geluk kig komt de gemeente op tijd bij zin nen en besluit tot res tau ra tie
van het enige gebouw uit de Mid del eeu wen dat Rot ter dam nog heeft. Vier dagen
na het bom bar de ment krijgt stads bouw mees ter inge ni eur Wit te veen al de
opdracht om een plan te maken voor de weder op bouw van de bin nen stad. Hij
ont werpt een nieuwe stad met behoud van de grond vorm uit de 17de eeuw: de
his to ri sche stads drie hoek. De zaken we reld ont wik kelt de visie dat de Maas stad
de modern ste stad van Neder land moet wor den.
Rot ter dam maakt van de nood een deugd: het wordt een moderne werk stad en
er is veel ruimte voor nieuwe ideeën en bouw kun dige hoog stand jes. Het her stel
van de haven heeft de hoog ste pri o ri teit, de her bouw van de bin nen stad en de
aan leg van nieuwe wij ken komt lang za mer op gang. In 1950 is de haven her steld.
Drie jaar later wordt de Lijn baan geo pend, de eer ste auto vrije win kel straat in
Europa, met een lengte van 250 meter. Het Cen traal Sta tion is klaar in 1957, maar
inmid dels alweer ver van gen door een moder ner gebouw. In 1960 volgt de Euro ‐
mast, gebouwd ter gele gen heid van de Flo ri ade. Het Groot han dels ge bouw wordt
geo pend: het groot ste enkel vou dige blok in heel Europa, waar 150 han dels on der ‐
ne min gen samen wer ken. Het gebouw krijgt de een reus ach tige licht re clame voor
de groot ste beschuit fa briek in Europa.
In 1968 opent Rot ter dam de eer ste metro van Neder land. Maar de inwo ners vin ‐
den hun beton nen stad kil en onge zel lig en voe len zich er steeds min der thuis. Er
is te veel ver keer, te veel drukte, stank en lawaai. Zolang de win kels open zijn
ten min ste, want ’s avonds is het doods en stil in het cen trum. De olie cri sis pakt in
die zin gun stig uit, omdat de haven tij de lijk min der belang rijk wordt: wonen
komt nu op de eer ste plaats. Er wordt hoog bouw ont wor pen en in de jaren ’90
van de vorige eeuw gaat het echt de goede kant op: het ene na het andere archi ‐
tec to ni sche hoog standje ver rijst. Rot ter dam toont lef en eigen zin nig heid, het cen ‐
trum krijgt een paar mooie trendy bouw wer ken en woon to rens en de sky line is er
een om trots op te zijn. De hele stad staat vol met voor na me lijk moderne kunst ‐
wer ken. In 2015 wordt de stad door de The Aca demy of Urba nism in Lon den uit ge ‐
roe pen tot ‘Euro pese stad van het jaar’ en voor 2016 is zij ver ko zen op num mer
vijf in de top tien van ‘top cities in the world’ van de invloed rijke uit ge ver van
reis gid sen Lonely Pla net. In 2016 viert de stad 75 jaar stads ver nieu wing. In de
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