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Hoofdstuk 1

De mechanisering 
van Rotterdam, 1839 –1910

INLEIDING

De architectonische cultuur die Rotterdam in de twintigste eeuw een 
internationale reputatie heeft bezorgd, vindt haar oorsprong in de ne-
gentiende eeuw en dankt haar bestaan voor een deel aan de traditionele 
desinteresse in deze stad voor architectuur als een culturele uitingsvorm. 
De aanleg van de Nieuwe Waterweg en de razendsnelle uitbreiding en 
mechanisering van de stad en de haven die daarop volgde, nam iedere 
illusie bij architecten en bestuurders weg dat men een stad kon bou-
wen volgens architectonische principes of idealistische stadsmodellen. 
Architecten in Rotterdam zijn steeds gevraagd ruimtelijke kwantiteit te 
leveren nadat de stad weer eens door gebeurtenissen van buitenaf – of 
dat nu de havenaanleg of later het bombardement van 1940 was – bijna 
volledig verbouwd moest worden. Dit heeft geleid tot een architectonische 
houding die men als ‘typisch Rotterdams’ is gaan beschouwen. Het is 
een architectuur die zoveel mogelijk zwijgt over haar artistieke of ideële 
motieven en zich als uiterst pragmatisch presenteert. Maar het is ook een 
architectuur die zichzelf steeds heeft weten te vernieuwen door haar lot 
te verbinden aan transformatieprocessen die zo heftig zijn dat ze door 
velen als destructief worden ervaren. Daardoor heeft de Rotterdamse 
architectuur altijd een zweem van controverse over zich gehad. Deze wordt 
nog eens versterkt doordat de Rotterdamse architectuur heeft geleerd 
zich uit te drukken in de taal van de ondernemer, de bestuurder en de 
ingenieur en uitdrukkelijk niet in die van de architect. De Rotterdamse 
architect heeft van de negentiende eeuw geleerd dat er in principe geen 
limiet is aan de mate waarin men een stad kan doen veranderen, als deze 
verandering maar niet als gevolg van een ontwerp visie wordt gepresen-
teerd. De retoriek van de Rotterdamse architect is er altijd één geweest 
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gelegen Antwerpen en het Franse Le Havre, verbonden waren met elkaar 
en met het Europese achterland door middel van spoorlijnen. 6  De eis van 
de ondernemers was duidelijk: Rotterdam moest worden aangesloten op 
een internationaal netwerk van wegen, spoorwegen en kanalen, moest 
haar havencapaciteit drastisch vergroten en moest zich uitbreiden om 
haar bevolking beter te kunnen onderbrengen. 7

Enkele decennia later zouden de wensen van de ondernemers en be-
stuurders ruimschoots zijn ingewilligd, maar zou de stad zo drastisch 
zijn veranderd dat men haar nauwelijks meer kon herkennen. Niet alleen 
was de omvang van de stad enkele keren vermenigvuldigd, haar vorm 
leek iedere samenhang of logica te hebben verloren. Hele stadswijken, 
bestaand uit regelmatige stadsblokken en lange straten, schoten de stad 
uit het landschap in. Uit het oude weefsel van de historische stad kwamen 
gebouwen omhoog, die geen enkele relatie meer hadden tot de bestaande 
bebouwing. Veel van de grachten en kanalen waren gedempt. De Rotte, 
de rivier waar de stad haar naam aan te danken heeft, was vervangen 
door een ijzeren spoorwegviaduct waarover iedere paar minuten een 
stoomtrein rakelings langs de Laurenskerk raasde. Het meest verrassende 
was dat aan de overkant van de rivier in enkele jaren een hele nieuwe stad 
was gebouwd, verbonden aan de oude door twee ijzeren bruggen. Deze 
stad bestond uit immense bakstenen loodsen, treinsporen, havenbassins, 
bewegende bruggen en vooral veel kranen en boten. Aan de randen van 
de stad heide, groef en bouwde men in een hoog tempo voort: steeds 
meer straten met huizenblokken, steeds meer spoorlijnen, steeds meer 
havenbekkens en steeds meer elektriciteitscentrales en gasfabrieken.

Het leek alsof de industrialisatie zich als een natuurramp aan de stad 
voltrok, zonder waarschuwing en zonder plan. Wel was een westelijke 
richting waarneembaar in de ongeplande, wild om zich heen slaande dy-
namiek van de stad. De dependance van Delft, Delfshaven, was verkleefd 
met de woonblokken van Rotterdam en men was bezig kilometerslange 
havenbekkens uit te graven aan weerszijden van het vissersdorp Katen-
drecht op de zuidelijke oever.

W.N. ROSE, 1839 – 1877

Tussen 1839 en 1855 was W.N. Rose stadsarchitect van Rotterdam. Dankzij 
het onderzoek van Hetty Berens hebben we sinds kort een samenhangend 
beeld van het stedelijk project waaraan Rose werkte. Berens heeft niet 

waarin het ontwerp wordt getoond als de logische en onvermijdelijke 
consequentie van een groot en heftig transformatieproces dat de stad 
of het land overkomt; dat geldt niet alleen voor Jo van den Broek, maar 
ook voor Hugh Maaskant, Rem Koolhaas en MVRDV.

De tweede helft van de negentiende eeuw is de periode waarin we kunnen 
zien hoe een stad zich vrijwillig laat transformeren in iets onherkenbaars, 
daarbij iedere architectonische controle lijkt op te geven, en er een heel 
ander soort stadsfabricage voor in de plaats stelt, met geheel onverwachte 
architectonische en stedenbouwkundige beelden tot gevolg. Maar de door 
infrastructuur en industrie aangedreven grootstad was misschien wel 
nooit geaccepteerd als men aan de vooravond van de grote veranderingen 
niet zo meedogenloos negatief was geweest over het oude Rotterdam. In 
1855 verscheen een ambtelijk rapport van de gemeente Rotterdam dat de 
stad beschreef als “een verward, als bij toeval nedergeworpen huizental, 
met nauwe stegen, spelonken voor allerlei misdrijven, poelen van onge-
zondheid”. 1  Dit beeld werd bevestigd door het fotografische panorama 
dat in 1861 werd genomen door de fotograaf Wotke vanaf de toren van 
de Laurenskerk. De foto laat een vormeloze stapeling zien van huizen, 
slechts doorbroken door het heldere wit van het Coolsingelziekenhuis aan 
de westelijke rand van de stad. Toen deze foto werd genomen, werd de 
stad al enkele decennia geplaagd door vuil, stank en choleragolven. 2  Ook 
groeide het bevolkingsaantal explosief, zonder dat daar ook maar enige 
ruimte voor was gereserveerd. Niet alleen de Rotterdamse bestuurders 
maakten zich zorgen over de stad; de stadsbewoners vermoedden dat het 
bestuur iedere controle over de stedelijke groei had verspeeld en de stad 
langzaam aan het dichtslibben was. Steeds waren het particulieren of leden 
van de oppositie die klachten afvuurden op het gemeentebestuur. Aan 
de lelijkheid van de stad las men de zwakheid van het bestuur af. 3  Een  
voorbeeld uit 1839: “Evenals de koopmansgoederen in een pakhuis, zoo 
stapelt men de woningen op elkander, zonder op iets anders bedacht te zijn 
dan om in de minste ruimte de meeste mensen te kunnen plaatsen”. 4

Achter de esthetische afkeer ging angst schuil voor het geïsoleerd raken 
van Rotterdam van een zich in hoog tempo industrialiserend Europa.       
In de jaren dertig en veertig richtte de Rotterdamse Kamer van Koophan-
del zich herhaaldelijk tot de gemeente om iets te doen aan een dreigende 
noodsituatie. De groter wordende Oost-Indië vaarders en de buitenlandse 
stoombootdiensten lagen steeds vaker en steeds langer werkeloos in de 
te kleine en ondiepe havens van Rotterdam. 5  Ook de trein zag men aan 
zich voorbijgaan. Men zag hoe andere havens, zoals die van het nabij 
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alleen gewezen op een aantal feitelijke misvattingen over met name de 
data van Rose’s stedenbouwkundige voorstellen, zij heeft vooral inzicht 
gegeven in de samenhang tussen de verschillende projecten. 8  Over de 
betekenis van zijn werk in Rotterdam komt Berens tot de conclusie dat 
Rose door de uitbreidingsplannen voor Rotterdam en de heldere toe-
lichtingen die waren gebaseerd op een “helder, homogeen en compleet 
stadsconcept”, beschouwd kan worden als “grondlegger van de moderne 
Nederlandse stedenbouw”. 9  Het jaar dat Rose afscheid nam verscheen 
ook het ambtelijk rapport, waarin de vorm en het functioneren van de 
stad werden bekritiseerd. Kunnen we dus stellen dat de Nederlandse 
stedenbouw is gegrondvest op een mislukt project?

De ontwikkeling van de stadsvorm van Rotterdam gedurende de tweede 
helft van de negentiende eeuw laat zien dat deze stedenbouw nauwelijks 
een merkbaar effect had. Het lijkt alsof de homogene en complete visie 
die Rose voor de stad had op geen enkele manier in overeenstemming 
te brengen viel met de mechaniserende en moderniserende krachten die 
de stad deden veranderen in de periode tussen 1839 en 1877. Stellen 
dat Rose’s bijdrage aan de stad culmineerde in een stedenbouwkundig 
ontwerp – een discipline die in de negentiende eeuw niet bestond – doet 
echter tekort aan de breedheid van Rose’s project. De effectiviteit en 
de homogene visie van Rose wordt meer duidelijk in de accumulatie 
van allerlei verschillende ingrepen, dan in de stedenbouwkundige ont-
werpvisie waar deze in zouden zijn geculmineerd. In plaats van de term 
stedenbouwkundig ontwerp, plan of visie zal ik dan ook de term stedelijk 
project gebruiken. Deze term duidt in principe op alle acties van alle 
actoren die in de stad aanwezig zijn om de stad te veranderen, of juist 
om deze hetzelfde te laten blijven.

Het Coolsingelziekenhuis
Op het Lijnbaanplein, tussen de huidige vestigingen van ketens van CD-
winkels, supermarkten, kledingwinkels en fast-food restaurants, die de 
oorspronkelijk Rotterdamse winkels uit het winkelcentrum hebben ver-
dreven, staat geïsoleerd een witbepleisterde neoklassieke boog van enkele 
meters hoog. Het is geen bijzonder sobere triomfboog, noch een postmodern 
kunstwerk maar het enige overblijfsel van W.N. Rose’s Coolsingelzieken-
huis. Dit immense gebouw werd in mei 1940 gebombardeerd en zou voor 
het grootste deel uitbranden, nadat het bijna een eeuw aan de Coolsingel 
had gestaan. Toen Van den Broek & Bakema aan het begin van de jaren 
zestig de Lijnbaan in zuidelijke richting uitbreidden met het Lijnbaanplein, 
stuitten zij op de resten van het ziekenhuis. Het fragment van het honderd 

jaar oude gebouw werd samen met een even oude kastanjeboom gebruikt 
om een historische ‘sense of place’ aan het nieuwe Rotterdamse stadshart 
te geven. Niets in deze omgeving geeft echter een verdere aanwijzing over 
de betekenis van dit architectonische rudiment.

Het Coolsingelziekenhuis dat tussen 1839 en 1848 werd gebouwd aan 
de westelijke rand van de binnenstad van Rotterdam zou omschreven 
kunnen worden als een micromodel voor Rose’s stedelijke project voor 
Rotterdam. Het symmetrische en witte gebouw was opgebouwd uit een 
middendeel en twee vleugels en werd beëindigd door twee torenachtige 
risalieten. De plattegrond liet een gebouw zien met een lange corridor met 
de ziekenzalen aan de voorzijde en haaks daarop drie achteruitbouwen 
voor de dienstruimtes. De hoofdtrap bevond zich in het midden en beide 
uiteindes hadden kleinere trappen, ovaal in plattegrond. De traphal was 
vormgegeven en ingericht in Moorse stijl: wit stucwerk, potpalmen en 
ornamenten afkomstig uit het Alhambra in Granada. Bomen schermden 
het gebouw af van de kleinschalige bebouwing er omheen. Door zijn 
teruggezette positie, de bomen eromheen, de plotselinge schaalvergroting, 
de regelmaat en witheid van de gevel, creëerde het gebouw haar eigen 
oase temidden van de chaotische huizenmassa.
 Het ziekenhuis is in zoverre een model dat in het gebouw het architec-
tonische en het technische niveau niet van elkaar te onderscheiden zijn. 
De architecten en historici Jan de Graaf, Wim Nijenhuis en Donald van 
Dansik waren de eersten die het gebouw als zodanig hebben beschre-
ven. In hun essay uit 1982 over de negentiende-eeuwse modernisering 
van Rotterdam gingen zij in op de betekenis van hygiënisering voor het 
ontwerp van Rose: “Als corrigerende uitwisseling met een omgeving 
wordt het ziekenhuis een werkdadig doorgangshuis, een station in een 
circulerend systeem. Als de lucht moet wervelen rond de bedden en het 
water onafgebroken moet stromen, dan stroomt het ook door de stad, de 
straten en de grachten. Zonder twijfel een probleem, de ziekte ontsnapt 
uit het ziekenhuis. De epidemiologie heeft aangetoond dat de ziekte 
niet zozeer huist in een afgegrensde lokaliteit, maar dat hij zich een weg 
baant door de gehele stad en op deze wijze tekens uitzet van het verval 
der populatie. Men heeft snel begrepen dat het ziekenhuis niets anders 
kon zijn dan een startpunt, een beperkt doel van de strijd tegen de dood, 
een eerste post voor de controle op de stroom. Naast de versmelting van 
het militaire met het medische, houdt dit in dat de ziekte geen toestand 
is, maar een proces dat de gezondheidsstrategie confronteert met een 
tegenbeweging; gecontroleerde productie en consumptie van ruimte, 
lucht, water en verkeer.” 10

afb. 6, 8
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Het ziekenhuis viel uiteen in drie circulatiesystemen. Het eerste systeem 
stuurde mensen. Zieken, verpleegsters en geneesheren werden door de 
corridors langs de achtergevel van het gebouw vanuit het midden naar de 
gelijkvormige ziekenzalen geleid. Door een secundair parcours, ontstaan 
door openingen tussen de zalen aan de voorgevel konden zij teruglopen 
of konden de patiënten naar de operatiekamers worden gebracht. Zo-
doende kon het personeel ook echt zijn ‘rondes’ lopen en werd de patiënt 
vastgehouden in een inwendig circulatiesysteem. 11  Het tweede systeem 
reguleerde het water, volgens de principes van de in Hamburg ontstane 
‘Wasserkunst’. Een stoommachine in het souterrain pompte water uit 
de Leuvehaven naar de twee réservoirs in het dak. Van daaruit werd 
het naar beneden toe verdeeld over de baden, douches, waterclosets en 
wasruimten. Tevens voerde het het vuile water weer af naar beneden 
in het – rudimentaire – stadsriool. Het derde systeem tenslotte zorgde 
voor de lucht. Een horizontaal kanalenstelsel in het souterrain dat in 
verbinding stond met een verticaal buizenstelsel naar het dak voerde 
buitenlucht dwars door het hele gebouw. Vanaf de ziekenzalen had men 
middels een schuif toegang tot de aldus opgewekte trek en kon men haar 
de vuile lucht laten meevoeren naar boven. Door de stookinstallatie in 
het souterrain er op aan te sluiten fungeerde het kanalen- en buizen-
stelsel als centrale verwarming. 12  Wat het ziekenhuis gemeen heeft met 
Rose’s andere ingrepen en projecten in Rotterdam – waardoor het ook 
met recht een model is – is dat de parallelle aanwezigheid van technisch 
zeer verschillende netwerken werd gevat in één gesloten en regelmatig 
vormgegeven systeem.

Het Waterproject 
De architectuurtoerist die vandaag de dag vanuit Rotterdam Centraal naar 
het Nederlands Architectuurinstituut loopt, om vandaar verder te gaan 
naar de Kunsthal ontworpen door Rem Koolhaas, passeert een kilome-
terslange waterpartij met mooie bomen aan weerszijden en geflankeerd 
door herenhuizen. Uit het water steken boodschappenkarretjes en er 
drijven plastic tassen. Enkele jaren geleden is de singel opgeknapt door 
middel van een processie van bronzen beelden op sokkels. Op de nieuwe 
banken zitten de junkies en zwervers die opgevangen worden door de 
Pauluskerk. Door de achtertuinen van de herenhuizen aan de oostelijke 
zijde loopt de brandgrens van het bombardement uit 1940. Daarachter 
begint het stadscentrum dat vanaf de jaren vijftig werd gebouwd. Daardoor 
is de Westersingel een onopzettelijke Potemkinstad geworden: een façade 
die de argeloze bezoeker zou kunnen doen geloven dat Rotterdam een 
intacte, statige maar enigszins vergane negentiende-eeuwse stad is. Deze 

singel is het overblijfsel van het Waterproject uit 1842 van W.N. Rose. 
Met het Waterproject zou het hygiënisch-ruimtelijke systeem dat met het 
Coolsingelziekenhuis werd geïntroduceerd worden uitgebreid tot op de 
schaal van de hele stad. Het Waterproject diende ter verbetering van de 
doorspoeling van de stad met schoon water en de afvoer van het vuile 
water. Er werd naar gestreefd in de binnenstad de kwaliteit van het water 
in de buitendijkse waterstad te evenaren. 13  Daartoe koppelde Rose de 
waterhuishouding van de stad los van die van het Hoogheemraadschap 
Schieland en legde op ruime afstand van de stadsvesten twee als bolwerken 
omklede waterstromen aan, aangedreven door twee stoomgemalen, één 
bij de Zalmhaven en één bij het Oostplein. Door de ontkoppeling van 
het regionaal poldersysteem werd de stad omgevormd tot één gesloten 
waterhuishoudkundig systeem. 14

Ten eerste was er het water als ecologie. Het werd helder door de stad 
heengepompt en vuil weer afgevoerd. Een systeem van pompen, sluizen, 
duikers, vloeiputten en riolen werd aangelegd. Te kleine stadsgrachten 
werden gedempt en slachtplaatsen en andere vervuilende industrieën wer-
den uit de stad verwijderd. Bij vloed werd het Maaswater de stadgrachten 
ingeleid en bij eb weer afgevoerd. Voor de stad buiten de vesten plande 
Rose twee singels en twee stoomgemalen, waarmee de enkele meters 
boven rivierniveau gelegen poldersloten volgepompt konden worden met 
schoon water dat dan door de gestaag verstedelijkende lanen zou lopen 
en vuil weer zou afvloeien.

Ten tweede was er het water als infrastructuur. Door het systeem van 
sluizen en grachten te veranderen scheidde hij het Maasverkeer van het 
Schie- en Rotteverkeer door het niet verder te laten komen dan de kana-
len van de waterstad. Het idee van de stad als een transformator tussen 
verschillende vervoersmedia werd tot inzet gemaakt van het stedelijke 
project.15 De twee singels waren met andere woorden de twee grootste en 
meest zichtbare onderdelen van een operatie die de hele stad betrof.

Ten derde was het Waterproject een vastgoed operatie die de steden-
bouwkundige samenhang van de stad als geheel bestreek. 16  Het grillige 
tracé van de singels komt voort uit de streng van langwerpige polders 
die werden opgekocht. Aan weerszijden werden percelen uitgegeven 
om met villa’s te laten bebouwen. De verwachting was dat de singels 
een aantrekkelijk woonmilieu zouden vormen voor de nieuwe rijken en 
daarom werden er aan weerszijden van de singel percelen uitgegeven 
voor villabebouwing. De singels – de uitwendige slagaders van het Wa-

afb. 7
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terproject – werden door Rose omkleed met een profiel dat bestond uit  
een dijk met een strakke rij van drie bomen en een wetering.

Het Waterproject was, tenslotte, ook een technologische operatie. Rose 
voorzag de stad aan weerszijden van twee reusachtige dampende bakstenen 
en stalen gemalen, met stalen armen die razendsnel op en neer bewegen 
en zo zichtbaar voor iedereen de stad levend en schoon hielden. Aan het 
begin van de jaren veertig, was stoomtechnologie een heet hangijzer in 
Nederland. In 1841 werd besloten voor de droogmaling van de Haarlem-
mermeer gebruik te maken van stoomgemalen. De drie stoomgemalen 
voor de Haarlemmermeer – de Lijnden, de Leeghwater en de Cruquius 
– zouden in 1845 operatief worden, waarmee Nederland vanuit het niets 
ineens een unieke, state of the art , stoomtechnologie bezat. 17  In 1842, het 
jaar van publicatie van het Waterproject, was de afloop van het avontuur 
in de Haarlemmermeer nog niet bekend. Pas het jaar daarna werd het 
eerste Nederlandse stoomgemaal aanbesteed. 18  Rose maakte met andere 
woorden een structurele stedelijke ingreep afhankelijk van een nog on-
geteste technologie. Dit was het prilste begin van de mechanisering van 
Rotterdam. Evenals in de polders zou het nog tot de eeuwwisseling duren 
voordat deze zich definitief en grootschalig had doorgezet. 19

Wat vrijwel niemand wist voordat Hetty Berens het ontdekte en publiceerde 
in 2001, was dat Rose tegelijkertijd met of net na het Waterproject een 
plan had gemaakt voor de bebouwing van de gebieden tussen de singels 
van het Waterproject en de stadsvesten dat hij in 1843 zou publiceren. 20 
Het plan omvat een inventarisatie van de eigendomsverhoudingen, de 
bebouwingsmaten, de straatbreedtes etc. van het lanenkwartier ten westen 
en ten noordoosten van de stad. Bovendien maakte Rose een ontwerp 
voor een stratenstelsel dat de lanen tussen de singel en de vesten zou 
doorsnijden, met als gevolg een rasterpatroon dat geschikt was voor 
verdichting. Daarnaast gaf hij precieze voorschriften voor straatbreedtes, 
straatbedekking, bebouwingsvoorschriften en allerlei attributen zoals 
publieke pompen, politie-inrichtingen, verlichting etc.

De volledigheid van het rapport bracht Berens er toe te veronderstel-
len dat het een aanvulling betrof op het Waterproject dat nog een ci-
vieltechnische aangelegenheid was. Zij karakteriseerde deze aanvulling 
als stedenbouwkunst in de volste zin van het woord omdat er gebruik 
werd gemaakt van stedenbouwkundige middelen zoals die nu voor ons 
herkenbaar zijn. Vanuit de interne samenhang van Rose’s werk lijkt 
het beter om dat deel dat we nu als ‘stedenbouw’ herkennen te zien als 

onderdeel van het stedelijke project wat door Rose op Rotterdam werd 
geprojecteerd. Het Waterproject en het eerste uitbreidingsplan zouden 
we kunnen beschouwen als twee transparantvellen die ieder een andere 
laag van een integraal stedelijk project weergeven.

Nieuwe straten in de polders Cool en Rubroek
In 1858 presenteerde Rose het Plan tot Aanleg van nieuwe straten in de 
polders Cool en Rubroek. Met dit nieuwe plan werd bevestigd dat de 
singels van het Waterproject assen waren waarlangs de stad uitgebreid 
kon worden. Het plan was opgebouwd uit een orthogonaal systeem van 
blokken, straten, pleinen en kanalen tussen Rotterdam en het toen nog 
zelfstandige Delfshaven. De rechte straten die haaks op de polderlanen 
stonden gaven de richting aan van het neoklassieke raster van immense 
eilandblokken tussen het oude Rotterdam en Delfshaven. De straten 
werden echter ook doorgetrokken naar de andere kant, door de oude 
heen. Ook de straten van het uitbreidingsplan voor Rubroek werden nu 
de stad ingetrokken. De twee richtingen ontmoetten elkaar in het mid-
den van het middeleeuwse centrum aan de Hoogstraat, die in Rose’s 
opzet verbreed zou worden. Het doorbraakplan voor het havenkwartier 
viel ineens op zijn plaats als het passtuk tussen de oude stad binnen de 
vesten en de nieuwe aan de andere kant van de singels. De schaal en 
complexiteit van het project kwamen voort uit Rose’s overtuiging dat 
de stad acute problemen en behoeftes had die alleen met een volledige 
vernieuwing van de aanwezige stedelijke substantie tegemoet getreden 
zouden kunnen worden. De argumentatie was dan ook statistisch van 
aard: “de gewigtigste reden van allen, die tot het voordragen van dit 
project heeft geleid, is: de toekomst van de gemeente Rotterdam. De toe-
nemende welvaart en bevolking kan, in den loop van 10 jaren, woningen 
vorderen voor eene bevolking van 40.000 menschen. In de binnenstad is 
de bevolking opgehoopt en bedraagt meer dan 45.000 zielen; dat is zoo 
als men later te zien zal krijgen, ruim 20.000 menschen te veel. Wil men 
werkelijk van dat belangrijk gedeelte van de stad een ruim en gezond 
verblijf maken, dan moeten die 20.000 menschen verhuizen. Daardoor 
kan men nu reeds voorzien, dat er, in een zeker tijdsbeloop behoefte zal 
zijn aan woningen voor 60.000 mensen.” 21

Rose’s kwantitatieve analyse leek te zijn doorgezet in het plan. Wat het 
eerst opvalt is de immense schaal van het voorgestelde stedelijke systeem. 
De eilanden in Cool kregen een oppervlakte van 650 bij 350 meter, de 
parken er middenin moesten 400 bij 250 worden, de bouwblokken waren 
100 bij 100 of 100 bij 150 meter, de straten minstens 25 meter breed en de 
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kanalen 75 meter. De eilandblokken bestonden uit pakhuizen en wonin-
gen, zowel voor de welgestelden als de arbeiders. De opdeling rond het 
begin van de zeventiende eeuw van Rotterdam in een landstad en een 
waterstad werd in het plan van Rose doorgezet. 22 Ten noorden van de 
tegenwoordige Westzeedijk lagen de eilandblokken in een waterstructuur 
die was aangesloten op de Schie, de stadsvesten en de Rotte. De bedrijven 
waren hier ingericht op de binnenvaart. Ten zuiden van deze lijn lagen de 
eilandblokken midden in het rivierwater. Hier was de stad volledig ingesteld 
op de zeevaart. Een groot plein ten oosten van Delfshaven moest de twee 
watersystemen verbinden. Het plein was een plateau voor de uitwisseling 
van goederen en mensen, zowel regionaal als internationaal.

Feijenoord en het Nieuwe Werk
Aan het plan voor de invulling van de Coolpolder werd in 1862 een plan 
voor de uitbreiding van de stad op Zuid toegevoegd. Feijenoord, in de 
bocht van de nieuwe Maas, werd getransformeerd tot een wigvorm be-
staand uit drie eilanden. Ieder eiland was weer samengesteld uit hetzelfde 
blokken- en kanalensysteem als in de Coolpolder. Een brug verbond het 
meest noordelijke eiland met de Boompjes en een reeks ophaalbruggen 
reeg de drie eilanden aan elkaar. Historici zijn er steeds van uit gegaan dat 
Rose met het Feijenoordplan zijn uitbreidingsconcept voor de Coolpolder 
uit 1858 voortzette in Rotterdam Zuid. Hetty Berens ontdekte echter 
dat het uitgewerkte plan voor Feijenoord niet uit 1862 dateert maar uit 
1843. In plaats van een vervolg te zijn op het plan uit 1858, ging het er 
met 15 jaar aan vooraf! Rose maakte de tekening van een nieuwe stad 
op Zuid in het kader van een ambitieus plan voor de uitbreiding van de 
stad en de haven geheten: ‘Denkbeelden omtrent de uitbreiding van de 
stad Rotterdam’. 23  Dit betekent dat de stad die Rose later op Cool pro-
jecteerde, – in tegenstelling tot wat we op moeten maken uit de andere 
literatuur – niet gedacht was als de verlenging van de straten tussen het 
Waterproject en de stad in een systeem van blokken, straten en kanalen. 
De blokken, straten en kanalen kwamen voort uit een plan dat voor de 
andere kant van de rivier was gemaakt en nu op de Coolpolder werden 
geprojecteerd. 24  Het uitbreidingsconcept voor de stad op Noord kwam 
dus niet voort uit de bestaande structuren, maar werd ontwikkeld op 
een tabula rasa aan de overkant van de rivier.

Het onderzoek van Berens heeft ook een andere omkering opgeleverd 
in de bestaande chronologie van het stedenbouwkundig werk van Rose. 
In 1847 werd het plan voor het eerste Nieuwe Werk aanvaard tussen de 
Leuvehaven en de nieuw te graven Veerhaven, in 1854 voor het tweede 

Nieuwe Werk dat bestond uit de Westerhaven: de tegenwoordige Ca-
landstraat en een aantal pakhuizen tussen deze haven en de Maas. 25  
Hiermee was rond 1860 de eerste uitbreiding van Rotterdam naar het 
westen een feit. Tegelijkertijd was het de eerste en enige realisatie van 
Rose’s concept van een havenstad: de configuratie van havenbassins, 
brede kades en straten, pleinen aan het water, grote blokken met zowel 
burelen, pakhuizen en woningen waar de plannen voor Cool en Feijenoord 
uit waren samengesteld. Op de kaart uit 1858 blijkt dat het Nieuwe Werk 
de rechterbenedenhoek vormt van het uitbreidingsplan voor Cool, maar 
dat het al af en in gebruik was nog vóór de eigenlijke presentatie. Dit 
betekent dat het Coolpolderplan als uitbreiding gezien kan worden van 
een met grote precisie gemaakt stedenbouwkundig fragment. Dit draait 
de gebruikelijke volgorde om van een grootschalig, papieren stedenbouw-
kundig plan gevolgd door de kleinschaligere, architectonische uitwerking 
van het deelplan.

De scherpe contrasten en de grote diversiteit die dit gebied bepalen, 
worden gecompenseerd door de ruimtelijke en architectonische samen-
hang; en die is opnieuw te danken aan W.N. Rose. Het stedenbouw-
kundige monument tussen de Parklaan, het Park, de Leuvehaven en de 
Maas heeft een doorlopende kroonlijst; de gevels staan loodrecht op het 
maaiveld in plaats van op de vlucht te zijn gebouwd; de pakhuisgevels 
zijn allemaal in de Rundbogensstil ontworpen, alle bouwblokken hebben 
afgeronde hoeken en de straten en kades zijn met klinkers bezet en met 
bomen afgezoomd. Om zich een voorstelling te kunnen maken hoe Rose’s 
uitbreidingsplan voor de Coolpolder er in werkelijkheid had uitgezien, 
kan men in gedachten het water terug in de Calandstraat laten lopen 
en het systeem van blokken, straten, kades en kanalen door trekken 
tot Delfshaven in het westen en de Beukelsdijk in het oosten. Rose’s 
plannen, gerealiseerd en ongerealiseerd, voor Cool, Feijenoord en het 
Nieuwe Werk kwamen tot stand op de werkvloer van de stad, in real time. 
Ze bestonden uit specifieke oplossingen voor specifieke problematieken. 
Pas achteraf, toen ze waren verzameld op één kaart, diende er zich een 
samenhangend stedenbouwkundig ontwerp voor Rotterdam aan. De 
gerealiseerde onderdelen komen daardoor over als fragmenten van een 
groot masterplan; het omgekeerde is echter het geval. De algemene en 
grootschalige stedenbouwkundige strategie was ontleend aan de concrete 
ingrepen op een beperktere schaal.

In 1863 diende Rose bij de Gemeenteraad het definitieve plan in voor de 
bebouwing van Feijenoord. Ten opzichte van het plan uit 1842 en 1858 
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voegde hij twee eilanden toe aan de wigvorm. Hierdoor zou ook Katen-
drecht en omgeving vervangen worden door een systeem van kanalen, 
eilanden en blokken. Rose gaf concrete technische en organisatorische 
aanwijzingen voor de realisatie van het plan: hij liet zien hoe de eilanden 
zouden worden opgehoogd met het slib uit de kanalen. Daarnaast stelde 
hij voor om de contouren van het plan op het terrein uit te zetten met 
houten palen en touwen zodat particulieren zelf reeds konden beginnen 
met het uitgraven, bouwrijp maken, bestraten en bouwen. Zo zou de 
bouwtijd en dus ook de kosten over een lange tijd uitgesmeerd kunnen 
worden en de stad gerealiseerd worden naarmate er meer bewoners en 
bedrijven zouden arriveren. 26  Het is een fascinerend voorstel omdat Rose 
een centraal en integraal ontworpen stad probeerde uit te voeren met de 
mechanismen van de ongeplande stad. In plaats van de polderpatronen 
te gebruiken om hun straten en percelen aan te leggen, konden de ei-
genbouwers gebruikmaken van het raster van touwen en houten palen 
aangebracht volgens aanwijzingen van Rose. De gemeente besloot tot 
uitvoering over te gaan zodra men het geld daarvoor zou hebben. Voorlopig 
kwam daar niets van. Het plan zou echter het komende decennium van 
invloed blijven en veel van de stedenbouwkundige contouren en details 
van de uiteindelijke stad op Feijenoord zijn indirect terug te voeren op 
het eilandblokken-plan van Rose. 27

Rose’s ontwerp voor Feijenoord beperkte zich niet tot technische en 
waterstaatkundige ingrepen, maar probeerde een ruimtelijk geheel te 
realiseren. In plaats van, zoals Berens schrijft, Rose de twijfelachtige 
eer te geven grondlegger te zijn van de twintigste-eeuwse stedenbouw 
in Nederland, zou het beter zijn hem te waarderen omdat hij allerlei 
uiteenlopende aspecten van negentiende-eeuwse technologie en architec-
tuur wist te verenigen in nieuwsoortige stedelijke ingrepen. Het stedelijk 
project van W.N. Rose is te omschrijven als een poging om de eisen van 
de contemporaine stad en de technische mogelijkheden van het moment 
te sublimeren in één gesloten, regelmatig en transparant functionerend 
systeem.

Ook al bleven aspecten van Rose’s plan herkenbaar in de uiteindelijk 
uitgevoerde stad op Feijenoord, het is niet Rose, noch de gemeente Rot-
terdam, die de eerste fase van de mechanisering van de haven heeft 
bepaald. De ruimtelijke, technische en organisatorische transformaties 
en innovatie van Rotterdam in de eerste decennia na Rose’s afscheid als 
stadsarchitect kwamen niet voort uit een intern stedelijk project maar 
vanuit een reeks nationale en internationale ontwikkelingen die een 

directe impact hadden op de stad. Mechanisering was eerder een proces 
dan een project, en het was eerder globaal dan stedelijk.

KANAAL EN SPOOR, 1860 – 1879

De techniekhistoricus Tom Peters heeft in zijn studie naar grootschalige 
negentiende-eeuwse ingenieurswerken zoals tunnels, kanalen en brug-
gen, een karakterisering gegeven van het typische ingenieursdenken. 
Dit is volgens Peters een vorm van denken die direct is verbonden met 
het proces van het maken. Peters vat het als volgt kort samen: “A tech-
nical method’s correctness lies in the functioning of the object, not in 
its logic.” 28  Om de uitbouw van Rotterdam in de negentiende eeuw te 
begrijpen, is het nodig zich meer in het denken van de ingenieur in te 
leven en minder in dat van de idealistische stedenbouwer of architect. 
De manier waarop Rotterdam werd uitgebreid en gemechaniseerd had 
immers minder te maken met het gefaseerd uitbouwen van een kloppend 
model, dan met het ad-hoc aanpassen van de havenstad aan het grotere 
netwerk van de wereldhandel. Op ieder moment in de realisering van de 
havenstad deed zich de vraag voor of het werkte, of het goed aansloot, of 
het de taak vervulde die men aan de haven had toebedeeld.

De liberale premier Thorbecke had in 1861 verklaard dat Nederland een 
“trechter” moest worden “waardoor de wereldhandel zich in verbinding 
kan stellen met half Europa, met alle landen die achter en naast ons lig-
gen. Hoe wijder men de trechter maakt, hoe meer er zal doorgaan.” 29  Met 
deze trechtermetafoor lichtte Thorbecke een wetsontwerp toe om zowel 
Amsterdam als Rotterdam de kortste weg naar zee te geven door het gra-
ven van achtereenvolgens het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg. 
Het leidde een aanbod van ingrepen in waarmee Nederland veranderd 
moest worden in een goed geolied scharnier in de wereldhandel. Met de 
trechter beschreef Thorbecke ook de visie achter de beslissing die in 1860 
viel om 800 km staatsspoor aan te leggen die de verbindende schakel zou 
worden tussen alle bestaande concessies en lijntjes. Door deze ingreep 
zou het Nederlandse spoorwegnet ook met die van Duitsland en België 
worden verbonden. 30

De verbinding van Rotterdam met de zee was vanouds afhankelijk van 
natuurlijke omstandigheden en in het geheel niet berekend op de nieuwe 
grote, diepe en door stoom aangedreven zeeschepen. De stad was sinds 
het midden van de achttiende eeuw, toen de Maasmond dichtslibde, 
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alleen nog bereikbaar voor schepen met een diepgang van minder dan 
drie en een halve meter; deze waren dan afhankelijk van hoog water 
om door de verzande delta bij Brielle de Maas op te kunnen varen. Bij 
krachtige westenwind waren alle schepen veroordeeld tot het nemen 
van het Voornse kanaal tussen de Nieuwe Maas en het Haringvliet. De 
sluizen van dit vroeg negentiende-eeuwse kanaal waren niet berekend op 
de steeds grotere lengte van de zeeschepen. De grootste schepen werden 
gelicht in het Zeeuwse Brouwershaven en hun handel werd via kleinere 
schepen naar Rotterdam gebracht. Dit kon twee tot vijf dagen duren. 31  
Door Thorbecke’s politiek kwamen twee projecten tot ontwikkeling die 
waren ontworpen op de schaal van het hele nationale territorium, en die 
de toekomstige ontwikkeling van de stad zouden bepalen ook al lagen 
ze er tientallen kilometers vandaan. Het eerste was het doorgraven van 
het schiereiland Hoek van Holland aan de Maasmond door de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg. De tweede was het bouwen van een 1,5 km 
lange brug over het onoverbrugbaar geachte Hollands Diep.

Er is geopperd dat de uitbreiding op Feijenoord door Rose werd gete-
kend omdat hij wist van het plan om de Nieuwe Waterweg aan te leggen 
waardoor Rotterdam een rechtstreekse verbinding met de zee zou krijgen 
voor grote diepliggende stoomschepen. 32  Nu dankzij Berens duidelijk is 
dat het eerste plan van Rose voor Feijenoord stamt uit 1842 en niet uit 
1858, toen ingenieur Caland het voorstel indiende voor de doorgraving 
van de Hoek van Holland, of uit 1862, toen het Rijk had besloten het 
werk uit te voeren, blijkt dat het plan voor Feijenoord in de eerste plaats 
voortkomt uit Rose’s visie voor Rotterdam, en niet uit de nieuwe zee-
verbinding. Dit zegt niet alleen iets over de kracht van Rose’s project, 
maar verklaart ook de zwakte ervan en de vele mislukkingen die hij 
heeft moeten ondergaan. Dat Rose’s plannen vanuit de stad zelf werden 
geformuleerd, en bovendien uitgingen van de stad als een complex maar 
gesloten – hygiënistisch – organisme, betekende dat zij hun effectiviteit 
verloren op het moment dat de stad werd blootgesteld aan dynamieken 
die veel groter waren dan zijzelf.

De mechanisering van Rotterdam wordt dikwijls beschreven als een fase 
in haar stedenbouwkundige ontwikkeling. In feite was het een globaal 
fenomeen dat Rotterdam grotendeels overkwam, en waar de stedenbouw 
met meer of minder succes mee om heeft leren gaan. Voor architec-
tuurhistorici is het altijd moeilijk geweest om de aandacht te richten op 
de ongeplande breuken in de geschiedenis van de stad. Maar er zijn 
simpelweg periodes waarin stedenbouw zoals wij deze definiëren geen 

enkele rol heeft gespeeld. Juist om aan deze discontinuïteit van de histo-
rische ontwikkeling van Rotterdam tegemoet te komen, hanteerden De 
Graaf, Nijenhuis en Van Dansik een historiografische tactiek die zij de 
‘gefragmenteerde kritiek’ noemden. Deze wijze van geschiedschrijving 
verplaatste de aandacht van de continuïteiten en van de stad als een 
stabiele culturele en politieke eenheid, naar de breukvlakken en de wis-
selende en relatieve posities van de stedelijke cultuur en politiek. 33  Maar 
zij waren een uitzondering. Eerdere en latere historici, vanaf L.J.C.J. van 
Ravesteyn tot en met Rob Dettingmeijer en Hetty Berens hebben de 
ontwikkeling van Rotterdam steeds beschreven, of liever bekritiseerd, 
op basis van de herkenbaarheid van stedenbouwkundige ontwerpidealen 
in de ingrepen.

Eenvoudig gezegd werd de stedenbouwkundige visie van Rose irrelevant 
op het moment dat het initiatief over de transformatie van de stad niet 
meer in Rotterdam lag, maar daarbuiten. De ruimtelijke coherentie van 
Rotterdam stond niet langer op de agenda, noch die van Thorbecke, noch 
die van de wereldhandel. Rotterdam werd beoordeeld als een belangrijke 
plek voor de aansluiting van Nederland op een internationaal netwerk. In 
plaats van dat Rotterdam zichzelf stedenbouwkundig vernieuwde, werd zij 
een technologisch universum binnengesleept. Dit zou uiteindelijk leiden 
tot een geheel nieuw stadsidee en een nieuwsoortige ‘stedenbouwkundige’ 
praktijk, waarover later meer.

Tom Peters onderkende twee fases in het ingenieursdenken. De eerste 
fase is die waarin state of the art technologische installaties of kunstwerken 
worden aangelegd als geïsoleerde artefacten die grotendeels ad-hoc tot 
stand komen. 34  De tweede fase is die waarin de organisatorische structuur 
van het bouwproces minstens zo belangrijk wordt als het technologische 
vernuft en de voorheen geïsoleerd ontstane innovaties worden verbonden 
in netwerken. 35  De explosieve vernieuwing van Rotterdam zoals die plaats-
vond in het laatste deel van de negentiende eeuw, was een onderdeel van 
deze tweede generatie mechaniseringsprojecten, waarin de technologische 
installaties slechts de buitenkant waren van een wijd uitwaaierende struc-
tuur van transportlijnen, bestuurlijke hiërarchieën, financiële structuren 
en organisatorische systemen. Bovendien was zij de implementatie van 
een idee dat de schaal van de stad zelf verre overschreed: Nederland 
als trechter voor de wereldhandel. Dit idee werd vanaf het midden van 
negentiende eeuw uitgewerkt op Rijksniveau en had betrekking op de 
plaats van Nederland binnen de wereld op dat moment, de wereld die 
werd opgevat als een netwerk van transportlijnen. 36
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De Nieuwe Waterweg
De Nederlandse regering gaf in 1855 de ingenieur van Rijkswaterstaat, 
Caland, de opdracht om te onderzoeken op welke manier de Rotter-
damse zeeverbinding verbeterd zou kunnen worden. Daartoe bezocht 
Caland de kanaliseringen van de Rhône in Zuid Frankrijk en de Clyde 
in Schotland. In 1858 kwam hij met het plan voor de Nieuwe Waterweg. 
Caland stelde voor de weg van de Maas naar zee te verkorten door het 
duinenlandschap bij Hoek van Holland door te graven. Hierdoor zou 
Rotterdam op slechts 30 km van open zee komen te liggen. 37  Het ontwerp 
maakte gebruik van rivierverbeteringstechnieken bij het afdammen van 
de Brielse Maasmond, het verbeteren van de rivier van Krimpen tot aan 
de zee en het aanleggen van twee hoofden honderden meters de zee in. 
De bedoeling was een geul te baggeren van 4, 5 km lengte vanaf de bin-
nenkant van het door te graven schiereiland. De geul moest 50 meter 
breed worden en 3 meter diep. De verwachting was dat door natuurlijke 
uitschuring er een diepte zou ontstaan van 7 meter. 38 

In 1863 begonnen de werkzaamheden: de aanleg van een noodhaven bij 
het huidige Hoek van Holland en de bouw van het noordelijke hoofd in zee. 
Vanwege de onteigeningsprocessen kon men pas in 1866 met het graven 
beginnen. In december 1868 was een kanaal doorgegraven en in 1870 voer 
er voor het eerst een schip doorheen. In de jaren daarop bleek Calands  
procédé van doorschuring niet voldoende te werken en moest men andere 
– minder natuurlijke – middelen aanwenden om het kanaal op de gewenste 
diepte te krijgen. Deze diepte was ingegeven door die van het Suezkanaal. 
Omdat het Suezkanaal, dat in 1869 open werd gesteld, niet bevaarbaar was 
voor zeilschepen maar wel voor stoomschepen, werd een toename verwacht 
van dit grote en diepliggende scheepstype. Daarnaast werd, in het kielzog 
van de Great Eastern – de gigantische oceaanstomer vervaardigd door de 
legendarische ingenieur Isambard Kingdom Brunel – de ontwikkeling 
van steeds grotere intercontinentale schepen onvermijdelijk.

In plaats van gebruik te maken van de processen van eb en vloed en 
erosie, ontwikkelden de ingenieurs van Rijkswaterstaat samen met de 
aannemers Volker en Bos een nieuwe baggermachine. De ‘zelfladende 
zandzuiger’ nam de afhankelijkheid van natuurlijke omstandigheden 
grotendeels weg. Men hoefde niet langer gebruik te maken van de em-
merbaggermolens, die het zand opschepten van de bodem maar gunstig 
weer vereisten met een gladde waterspiegel. De zelfladende zandzuiger 
bestond uit een enorme drijvende bak, voorzien van een stoommachine, 
een schroef en een centrifugaalpomp. 39  De bak stoomde op naar de plaats 

waar gebaggerd moest worden. Men sloot de stoommachine af van de 
schroef en aan op de pomp die in verbinding stond met een lange buig-
zame buis die aan een ketting onder aan de bak hing. De buis zoog van 
de bodem water en zand weg; het zand werd door de pomp gestuwd en 
bezonk in de laadbak. Het water vloeide weer weg over de gangboorden. 
Was de bak vol dan haalde men de buis omhoog, koppelde de pomp 
weer af en stoomde op naar de plaats van lossing. 40  Door dit apparaat 
kon men in de periode 1880 – 1886 de waterweg dusdanig uitbaggeren 
dat Rotterdam altijd – onafhankelijk van het getij – bereikbaar was in 
twee uur voor stoomschepen van meer dan 10.000 ton laadvermogen. Dit 
betekende niet alleen een toename van de snelheid maar vooral dat reders 
tijdstabellen konden opstellen en zich daaraan konden houden. 41 

De spoorbrug over het Hollands Diep
Terwijl Rotterdam vanaf het westen door de Nieuwe Waterweg werd 
benaderd, kwam vanuit het zuiden de Zuiderspoorlijn op haar af. Toen 
de Nederlandse regering besloot om de spoorwegen zelf in handen te 
nemen, konden een aantal onneembaar geachte barrières overbrugd 
worden, zoals het 2, 5 km brede Hollands Diep. Deze zorgde ervoor dat 
de Belgische spoorlijn bij de Moerdijk zijn passagiers en vracht moest 
overladen in een bootje naar Rotterdam. Hierdoor duurde de reis van 
Antwerpen naar Rotterdam vijf uur. Door de brug over het diep zou de 
trein uit Antwerpen rechtstreeks worden aangesloten op die naar Delft, 
Den Haag, Leiden, Haarlem en Amsterdam. 42  Daarmee dacht men de 
handelsachterstand, opgelopen door de aanleg van de spoorlijn ‘IJzeren 
Rijn’ tussen Keulen en Antwerpen in 1843, in te kunnen lopen.
 Wat de zelfladende zandzuiger was voor de Nieuwe Waterweg, dat 
waren de ruim honderd meter lange overspanningen van de brug voor de 
spoorwegverbinding met België. Dit onmisbare technische hoogstandje 
werd gemaakt door de Koninklijke Van Vlissingen & Dudok van Heel. 
Veertien dergelijke overspanningen werden op twee reusachtige pontons 
uitgevaren naar de zeearm en daar neergelaten op pijlers. Net als Hoek 
van Holland voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg – of Port Saïd 
voor het Suezkanaal – bouwde men voor de arbeiders die aan de brug 
werkten aan de noordelijke oever van het Haringvliet de nederzetting 
Willemsdorp. In Januari 1872, nadat men 7 miljoen kilo ijzer en staal 
had verwerkt, was de langste brug van Europa klaar. 43 

Het spoorwegviaduct door Rotterdam
De volgende stap in de zuiderspoorlijn was het doortrekken van de lijn 
van het Hollands Diep via Dordrecht naar Rotterdam om daar aangeslo-

afb. 13, 16, 17
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ten te worden op de HIJSM-lijn bij station Delftse Poort. Er moest een 
manier gevonden worden om de spoorlijn de Maas over te laten steken 
en door of langs Rotterdam te leiden. De stad had zich hier al enigszins 
op voorbereid. In 1857 was een commissie belast met het onderzoek 
naar het meest geschikte tracé voor een spoorbrug over de Maas. De 
commissie was samengesteld uit W.N. Rose, zijn opvolger Scholten, 
de ingenieurs van Rijkswaterstaat Fijnje en Beyerinck. De commissie 
tekende vijf mogelijke tracés: één over de Zalmhaven, een ander ten 
westen van de Westerhaven, twee bij het huidige Brienenoordeiland en 
één – in stippellijnen – helemaal bij Krimpen. 44  Dit rapport verklaart 
waarom de spoorlijn in Rose’s plannen voor Feijenoord geen enkele 
rol speelde; in geen van de varianten wordt het spoor immers door 
Feijenoord geleid.

Enkele jaren later, toen de aanleg van de spoorwegen door de regering 
Thorbecke ter hand werd genomen, werd besloten de spoorlijn met een 
luchtspoor dwars door het centrum van Rotterdam te leiden. De stad 
kreeg deze verwoestende ingreep opgedrongen, omdat niet zij maar de 
regering een helder idee had over de nieuwe positie van Rotterdam in de 
wereldhandel. Thorbecke pleitte voor een tracé over Feijenoord, over de 
Maas en dwars door de stad omdat daarmee een kruispunt van de twee 
belangrijkste nieuwe transportroutes – de Nieuwe Waterweg en het spoor 
– ter hoogte van het schiereiland Feijenoord tot stand gebracht kon worden 
en Rotterdam de trechter zou worden waar hij op doelde. Thorbecke en 
zijn ingenieurs, niet Rose of de bestuurders van Rotterdam, vroegen zich 
af hoe de spoorlijn iets zou kunnen gaan betekenen voor de havenstad 
op Zuid waar op dat moment de plannen voor werden geratificeerd. De 
ingenieurs en politici zagen de havenstad op Zuid als een kruispunt in 
internationale vervoersstromen, en niet als een toevoeging aan Rotterdam. 
Dáárom moest de spoorlijn over Feijenoord lopen. 45  Dat de spoorlijn ver-
volgens dwars door de stad moest worden gebouwd was illustratief voor het 
feit dat Rotterdam door krachten van buitenaf werd getransformeerd. De 
wezenlijke bijdrage van Rotterdam zèlf aan dit proces was het aan de dag 
leggen van een geringe weerstand tegen een ingreep die een dramatisch 
effect zou hebben op haar historisch gegroeide vorm. 46

De projectleider voor de staatsaanleg van het spoor door Rotterdam     
N.Th. Michaëlis tekende een tracé en een brug. De rivier de Rotte, die 
dwars door de stad liep en aan beide zijden was afgezet met achterkanten 
van huizen, zou worden gedempt en op de vormeloze langwerpige leegte 
die ontstond zou een spoorlijn op ijzeren en stenen bogen gebouwd wor-

den. Rose kon niet meer doen dan het intekenen van de spoorlijn en de 
brug in zijn plan voor een nieuwe stad op Feijenoord; de structuur van 
het plan veranderde er nauwelijks door, net zo min als dat de spoorlijn 
werd beïnvloed door de stedenbouwkundige patronen van Rose. 47 

In 1865 ging de Gemeenteraad van Rotterdam akkoord met een spoorweg-
viaduct dwars door de oude stad. Deze beslissing markeert het breukvlak 
in de ontwikkeling van Rotterdam als een stadsvorm. Dat de oude rivier 
waar de stad omheen was ontstaan en waarnaar zij was genoemd werd 
vervangen door een spoorbrug, was een voorbeeld van hoe de mechani-
sering de gebondenheid van de stad aan landschappelijke gegevenheden 
ophief. Het luchtspoor – dat ten westen van de Oude Haven door de 
panden aan de Boompjes brak, via een draaibrug de samenstroom van 
Wijn- en Scheepmakershaven overstak en vervolgens de gedeeltelijk 
gedempte Blaak, stilhield bij het nieuwe station Beurs, de Kolk overstak, 
rakelings langs het koor van de Laurenskerk stoomde, over de gedempte 
Rotte naar het Hofplein ging en dan via een scherpe bocht achterlangs de 
Weenastraat uitkwam bij station Delftse Poort – introduceerde in de stad 
de architectuur van de mechanisering. 48   Uit de rudimentaire berichtgeving 
over de publieke opinie vallen de argumenten van de voorstanders niet 
zozeer op vanwege hun economische of zelfs pragmatische argumen-
tatie, maar vanwege een schijnbaar irrationeel verlangen naar iets wat 
door zijn lef en grootsheid eigenlijk als onacceptabel gezien had moeten 
worden: “De greep is stout en het denkbeeld groot, en al ware het alleen 
daarom zou de zaak der overweging dubbel waardig zijn.” 49 Een ander 
voorbeeld: “Bepaaldelijk een werk als dit kan schoon, kan een sieraad 
wezen, als het bevallige losheid met stoutheid en grootscheid vereenigt. 
En dat kan, wij hebben de ingeleverde plannen en tekeningen niet gezien, 
maar ‘t geen van dergelijke werken in het buitenland bestaat, levert het 
bewijs wat men in dit opzigt vermag, en het zou onverantwoordelijk zijn, 
indien men zich door goede voorbeelden niet leiden liet.” 50  Men was 
vóór, ondermeer omdat men zoiets nog nooit had gezien. Het illustreert 
een houding ten aanzien van grootschalige projecten die ook Thorbecke 
deelde bij zijn verdediging van het wetsontwerp voor de Nieuwe Water-
weg toen hij geen begroting wenste te overleggen want: “Men kan niet 
vooraf bepalen, zooveel zal het kosten; wij moeten afwachten... hoeveel 
het geheele werk zal eischen.” 51

In het licht van de verontrusting van de Rotterdamse ondernemers over 
het achterblijven van hun stad bij de wereldhandel, is hun steun aan de 
spoorwegplannen begrijpelijk. Zij wilden niet nogmaals een kans verloren 
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laten gaan. De hardhandige transformatie van de stad door machten van 
buitenaf was een opluchting voor die gebruikers die bang waren dat Rot-
terdam nooit meer de kans zou krijgen zich te veranderen. 52  Meer concreet 
betekende de aanleg van het spoor voor de stad de mogelijkheid haar 
waterhuishouding andermaal te vernieuwen. Ook dit keer was het niet 
het gemeentebestuur en de stadsarchitect die het iniatief namen maar het 
Rijk en een ingenieur van de staatsspoorwegen. Omdat de Rotte als een 
open riool fungeerde, moest Michaëlis eerst de afvoer van de faecaliën 
regelen alvorens hij de rivier kon dempen. Er werd eerst een zanddam 
opgeworpen die de vuile bodem van de rivier zou afdekken, met aan 
weerszijden een smal open riool dat uitkwam in bodemloze zinkputten. 
Vervolgens werden in de zanddam palen geheid die niet alleen de pijlers 
van de brug zouden ondersteunen maar ook het nieuwe riool waarop 
de huizen zouden worden aangesloten. Daarna werd de gedempte Rotte 
geëgaliseerd en kon men beginnen met de bouw van de stenen pijlers 
en de montage van de in Den Haag bij ijzergieterij de Prins van Oranje 
gemaakte ijzeren pijlers en brugdelen. 53  Opvallend was de gretigheid 
waarmee de stedelingen zich de verwoestende spoorverbinding die haar 
‘in het algemeen belang’ door het Rijk was opgedrongen, wisten toe te 
eigenen. De stad drong aan op het waterdicht maken van de brugdelen 
zodat het een lange overdekte promenade zou worden, waar onder andere 
de markt zou plaatsvinden. Zo ontstond aan weerszijden van het viaduct 
een stedelijke ruimte met alleen maar achterkanten van gebouwen die 
zich vulden met winkels, hotels, restaurants, cafés en bordelen. 54  Ook 
Rose trachtte op de valreep te profiteren van de aanwezigheid van het 
luchtspoor. In 1865 stelde hij samen met de toenmalige stadsarchitect 
Van der Tak voor om niet alleen een spoorbrug over de Maas te bouwen 
en daar later weer een verkeersbrug naast te bouwen, maar om beide te 
combineren in één dubbeldeks structuur met boven de trein en onder 
de wagens en voetgangers. Dit bleek vanwege de zwaarheid van de 
kolommen en de lage ligging van het onderste dek niet mogelijk te zijn 
en men besloot in eerste instantie aan weerszijden van de spoorbrug 
twee voetgangersbruggen te hangen, totdat een verkeersbrug zou zijn 
voltooid. 55  Het gehele complex was voltooid in 1878.

De terreinen van de RHV op Zuid
Aan de andere kant van de Maas, tegenover het stadscentrum van Rot-
terdam, ligt de Kop van Zuid. Het is een gebied met rijkskantoren, een 
musicaltheater en woningbouwprojecten uit de jaren tachtig en negen-
tig, populair bij Rotterdamse gezinnen met een smaak voor een lichte 
vorm van stedelijk leven. De gebouwen staan aan brede, maar werkloze 

kanalen. Aan het jachthaventje staat een immens negentiende eeuws 
pakhuis, compleet met kranen. Het bevat echter loftwoningen en een 
supermarkt. Overal staan reclameborden van makelaars en ontwikkelaars 
die de woningen aanprijzen met beelden en woorden afkomstig uit de 
haven en zeevaart. Vlakbij het negentiende-eeuwse poortgebouw, dat al 
decennia een kraakpand heeft weten te blijven, staat een enkele meters 
lang gemetseld muurtje. Ooit was het onderdeel van de kilometerslange 
muur rond de terreinen van de Rotterdamse Handelsvereeniging, het 
meest futuristische stuk stad dat Nederland aan het einde van de ne-
gentiende eeuw kende, bijna uitsluitend bevolkt door hydraulische kra-
nen, stoomboten, treinen en gemechaniseerde entrepotgebouwen. Dat 
men het muurtje heeft bewaard komt door het feit dat tijdens de Duitse 
bezetting hier de Rotterdamse joden werden verzameld om daarna te 
worden afgevoerd. 

Het gebied dat nu de Kop van Zuid wordt genoemd, is gebouwd op de 
resten van de technisch-fiscale enclave van de Rotterdamse Handels-
vereeniging, gebouwd in het tweede kwart van de negentiende eeuw. 
De aanleg van de Nieuwe Waterweg en van de spoorwegverbinding met 
België maakte van Rotterdam een draaischijf in de goederenstromen 
van noordwest Europa. Op deze rol was de stad bestuurlijk, technisch 
en ruimtelijk niet of nauwelijks ingesteld. Om ten volle van haar nieuwe 
ligging te profiteren werd aan de overkant van de rivier in één keer en ex 
nihilo een nieuwe ‘stad’ gebouwd, die geheel was ingesteld op het over-
slaan van goederen tussen verschillende vervoersmedia: oceaanschepen, 
rivierschepen, treinen en karren. Het gebied waarvoor Rose decennia 
eerder plannen had gemaakt, werd in enkele jaren ontwikkeld tot een 
infrastructureel en industrieel complex dat in Europa zijn weerga niet 
kende. In tegenstelling tot de Nieuwe Waterweg en het Spoorwegviaduct, 
kwam het initiatief voor de nieuwe stad op Zuid wèl uit de stad. Het 
waren echter geen daarvoor aangewezen ambtenaren die het voortouw 
namen in de stadsuitbreiding, maar het was een ondernemer: Lodewijk 
Pincoffs. Samen met de Rijksspoorwegen zou hij de stad haar belang-
rijkste uitbreiding geven sinds de bouw van de waterstad aan het begin 
van de zeventiende eeuw.

Pincoffs was directeur van de Afrikaansche Handelsvereeniging die sedert 
het einde van de jaren vijftig van de negentiende eeuw handel dreef op 
de Westkust van Afrika. In die hoedanigheid was hij met de Belgische 
koning Leopold II betrokken bij de exploitatie van de Congo. In 1872 
richtte Pincoffs de Rotterdamse Handelsvereniging op, waarmee hij 15 

afb. 14 – 16
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miljoen gulden bij elkaar bracht. 56  Toen het duidelijk was geworden dat 
de gemeente niet zelf een industrieel stadsdeel op Zuid zou ontwikkelen, 
nam de RHV het initiatief. Hiermee werd, zoals de historicus Jan-Willem 
van Borselen opmerkte: “het gemeentelijk havenbedrijf bij de geboorte 
al verkocht aan een particulier” 57. 

Pincoffs liet op de Kop van Zuid een havenfaciliteit aanleggen die met een 
kilometerslange muur was gescheiden van de gebieden er omheen. De 
drie actoren die in steeds wisselende verhoudingen de stadsontwikkeling 
bepaalden – de stad, het Rijk en de ondernemer – , werden door middel 
van technische en infrastructurele installaties op elkaar aangesloten. 
Samen vormden zij een machinale stad. In tegenstelling tot de activiteiten 
van Rose lag aan de bouw van deze stad geen specifieke stadsvisie ten 
grondslag, die in de uitbreidingsplannen en de gevelopstanden tot uiting 
kon komen. Feijenoord werd niet ontwikkeld tegen de achtergrond van 
een idee over de ontwikkeling van Rotterdam als geheel, maar moest 
juist zo onafhankelijk mogelijk van de stad zijn. Dit had onder andere te 
maken met het fiscale model waar het havenareaal van de Rotterdamse 
Handelsvereeniging zich op baseerde, dat van het vrij entrepot: een van 
de stad afgesloten enclave voor goederen die niet worden ingevoerd, maar 
wachten op verder transport. Eind jaren zeventig van de negentiende 
eeuw was de behoefte aan vrije entrepots zo groot dat men besloot het 
gehele R H V terrein tot entrepot te verklaren, en het dus fiscaal van de 
rest van de stad af te sluiten. 58  Het fiscale, ruimtelijke en technische 
isolement van Feijenoord van de rest van de stad, betekende dat het 
hygiënistische stadsmodel – waarin de stad een in zich zelf gesloten en 
zichzelf bedruipend systeem is – obsoleet was geworden. Een stadsdeel 
als Feijenoord kon geografisch gezien wellicht deel uitmaken van de 
stad, maar technisch, bestuurlijk, fiscaal en economisch behoorde het 
tot een heel andere orde.

Volgens H.A. van IJsselsteijn, de adjunct-directeur Gemeentewerken voor 
de haven rond de eeuwwisseling, koos de RHV de ingenieur van de genie 
T. J. Stieltjes als ontwerper van Feijenoord vanwege de “uiterst talentvolle en 
scherpe artikelen, door hem geschreven tegen het stelsel onzer defensie.” 
Men koos expliciet niet voor de toenmalige stadsarchitect Van der Tak 
omdat deze “door velen niet theoretisch onderlegd geacht werd.” 59  Een 
voorbeeld van Stieltjes theorievorming is een publicatie die hij onder de 
veelzeggende pseudoniem ‘A. Soldaat’ schreef over rivierverbetering. 60  
De keuze voor Stieltjes boven die voor Van der Tak was in eerste plaats 
een kwestie van schaal: die van het nationale territorium boven die van 

de stad. Niet alleen Rotterdam, maar de gehele Nederlandse delta moest 
door middel van technologische installaties worden voorbereid op haar 
strategische positie binnen de wereldhandel.

Het ommuurde RHV ‘fort’ op Feijenoord bestond uit een driedubbel 
netwerk van water, sporen en kades. Hierop werden gebouwen aange-
sloten: loodsen, kantoorgebouwen en entrepots. In de ‘compositie’ van 
pieren, kanalen en eilanden was nog iets van Rose’s stedenbouwkundige 
plannen herkenbaar, maar de oorspronkelijke regelmaat en hiërarchie 
van het grondplan werd overwoekerd door de vloeiende geometrie van 
spoorlijnen, rangeerterreinen, loodsen en insteekhavens. De verbinding 
tussen de af- en aanrijdende treinen, boten en karren en de stilstaande 
gebouwen werd verzorgd door een hydraulisch systeem langs de kades 
van de kanaalvormige binnenhaven, waarop diverse soorten beweegbare 
kranen en elevatoren waren aangesloten. De RHV werd beloond met een 
gouden médaille op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1878, voor het 
aanleggen van een groot bedrijfsterrein voorzien van de meest moderne 
en experimentele apparatuur en infrastructuur. 61  Stieltjes beschreef in 
zijn toelichting hoe niet alleen de Rotterdamse Handelsvereeniging en 
het Rijk belanghebbend waren, maar ook de gemeente Rotterdam een 
rol kreeg toebedeeld. 62  Het was met andere woorden een vroeg voorbeeld 
van een publiek private samenwerking. Het Rijk bouwde de spoorwegdijk, 
-viaduct en -brug waarmee Feijenoord werd doorsneden en de Maas 
werd overgestoken. Daarnaast groef zij in het westelijke deel van het 
schiereiland de lage smalle spoorweghaven uit die via het spuikanaal 
aan de andere kant van het schiereiland weer in de Maas uitkwam, 
bouwde zij een brug over de Spoorweghaven en legde zij een terrein aan 
met douane-inrichtingen, loodsen, rémises en een goederenstation. 63  
De gemeente groef de Koningshaven uit, daarmee het Noordereiland 
los snijdend van Feijenoord, en bouwde langs dit eiland de kades. De 
verkeersbruggen werden gebouwd over de Koningshaven en over de 
Maas. Tenslotte nam Rotterdam het op zich in de nabije toekomst de 
straten op het Noordereiland, het plein ten zuiden van de Koningshaven 
en de lange smalle spoorwegstraat te bestraten, van riolering te voorzien 
en te verlichten. De Handelsvereniging van Pincoffs tenslotte groef de 
Binnenhaven, bouwde er een brug overheen en groef de kleinere entre-
pothaven uit die er schuin in stak. Het complex aan de entrepothaven was 
de fiscale spil van het complex. De entrepothaven, het entrepotgebouw en 
een netwerk van spoorwegen waren de belangrijkste elementen. Langs 
de gehele 200 meter van de haven werd rond 1880 het vrij entrepot 
‘Vijf Werelddelen’ gebouwd. Het pand bestond uit dragende bakstenen 
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gevels met een inwendige draagconstructie van gietijzeren kolommen 
en rust op een stelsel van waterdichte kelders. Drie spoorlijnen konden 
door greppels op grondniveau vanaf het achterterrein door het gebouw 
heen de kade bereiken. Nog steeds zichtbaar zijn de laadbalkons met de 
kranen, waarvandaan de schepen in de entrepothaven bereikt konden 
worden. 64  De lange pier tussen de Spoorweghaven en de Binnenhaven 
was ingelegd met een netwerk van wegen, sporen en kades. Hier stond een 
rij loodsgebouwen gebouwd in afwisselend baksteen en hout. Langs alle 
kaaimuren waren treinsporen en loopkranen geïnstalleerd voor een snelle 
overslag tussen trein en boot. Het meest in het oog springende element 
was en is het poortgebouw waarin Pincoffs en zijn RHV hoofdkwartier 
hielden. Het werd over de basculebrug heengebouwd waarmee Stieltjes 
de ingang van de binnenhaven had overbrugd. In het oorspronkelijke 
ontwerp zouden twee identieke poortgebouwen aan beide zijden van de 
brug staan. De ondergrondse gewelven, waarbinnen de ijzeren bascules 
draaien, fungeerden eveneens als funderingen voor de poortgebouwen. 65  
Brug en poortgebouw vormden samen een mechanische stadspoort voor 
boten, treinen, wagens en voetgangers, van waar uit Pincoffs en Stieltjes 
het gehele complex konden overzien.

Een nieuwe stedelijke architectuur
De bouw van een nieuwe stad op Zuid, zou een krachtig effect hebben 
op de oude stad op Noord. Zij leverde de financiële middelen voor een 
ingrijpende transformatie, maar creëerde eveneens de ruimte die daarvoor 
nodig was. Doordat talloze bedrijven over de rivier verhuisden, kwamen 
in de oude stad tientallen grote percelen vrij voor herontwikkeling. De 
herontwikkeling, die plaatsvond door middel van de enorme nieuwe geld-
stromen uit de haven, veranderde het aanzien van de oude handelsstad. 
Een van de eerste stappen in dit proces van cityvorming was de winkel-
passage aan de Coolsingel, ontworpen door J.C. van Wijk. Het gebouw 
verrees tussen 1877, het jaar dat de eerste treinen over het luchtspoor 
reden en de installaties van de Rotterdamse Handelsvereeniging hun 
voltooiing naderden, en 1879, het jaar dat de Rotterdamse Handelsver-
eeniging failliet ging. Op een plek die toen nog aan de rand van de stad 
lag, introduceerde de passage een nieuwe schaal, een nieuwe architectuur 
en een nieuwsoortig stadsleven. De passage was een langwerpig gebouw 
met winkels voor, achter en binnenin. Het had twee gevels, één aan de 
korte Hoogstraat en één aan het Coolvest. De vier verdiepingen bevat-
ten opslagruimte, kantoren en een hotel. Het binnendeel werd vanaf de 
derde verdieping overdekt door een glas- en ijzerconstructie. De brede 
met marmer bedekte ‘winkel-wandelstraat’ verwijdde zich vanaf de in-

gang aan de Korte Hoogstraat in de richting van het Coolvest, eindigend 
in een drie bouwlagen overspannende triomfboog. 66  Op de aftandse 
handelskade die het Coolvest toentertijd was, moet het gebouw in het 
begin een vreemde indruk hebben gewekt. De stadsvesten waren nog 
steeds langgerekte suburbane zones met werkplaatsen, uitspanningen 
en windmolens. Dat was ook precies de reden waarom hier het Coolsin-
gelziekenhuis werd gebouwd: om het te isoleren van het dichtbebouwde 
centrum. Het trechtervormige passagegebouw was als een wig in de wand 
van de stad geslagen, waardoor het winkelen als stedelijke activiteit de 
periferie tot het nieuwe centrum zou omvormen. Pas met de demping 
van het vest tot Coolsingel en de bouw van het raadhuis, de beurs, het 
postkantoor en de Bijenkorf in de eerste helft van deze eeuw paste de 
stedelijke context zich aan het gebouw aan. 67 

G.J. DE JONGH, 1879 – 1910

Aan het einde van de jaren zeventig van de negentiende eeuw leek het 
alsof de gemeente Rotterdam haar greep op de toekomstige ontwikkeling 
van de stad opnieuw leek te verliezen. De stad profiteerde nauwelijks 
van haar nieuwe ligging in het netwerk van de wereldhandel. Algehele 
bestuurlijke inertie kon evenwel niet verhinderen dat er een spectaculaire 
groei en modernisering van de stad tot stand kwam. De centrale positie 
van de stadsarchitect of stadsingenieur, zoals Rose of zijn opvolger Van 
der Tak, leek definitief uit te zijn gespeeld ten gunste van een op on-
dernemerschap gebaseerde ontwikkeling naar Amerikaans model. Een 
nieuwe reeks onverwachte gebeurtenissen zou er echter voor zorgen 
dat deze situatie drastisch veranderde. Tussen 1879 en het begin van de 
Eerste Wereldoorlog zou Rotterdam de sterkste groei zowel in econo-
mische, demografische als fysieke zin doormaken die men ooit in een 
Nederlandse stad had gezien. Dit transformatieproces zou bovendien 
centraal gestuurd worden door een gemeentelijk apparaat waarvan de 
uitbreiding en modernisering op z’n minst gelijk op liep met die van de 
stad. Aan het hoofd van de gemeentelijke diensten stond tussen 1879 
en 1910 de oud-Génie officier Gerrit Jan de Jongh. Nooit eerder had in 
Nederland één persoon zo’n grote directe invloed op de ontwikkeling 
van een stad. De Jongh slaagde erin de integraliteit van de visie van Rose 
te koppelen aan de beheersing van de dynamische processen zoals die 
door Pincoffs, Caland, Michaëlis en Thorbecke in gang waren gezet. Het 
grootste verschil tussen De Jongh en Rose was dat het De Jongh niet was 
te doen om een formeel-ruimtelijke samenhang.
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Het faillissement van de RHV
Voor de spectaculaire terugkomst van de Dienst Gemeentewerken was 
eerst een catastrofe nodig: het faillissement van de Rotterdamse Han-
delsvereeniging en de vlucht van Pincoffs met zijn familie naar Amerika. 
Net als later het bombardement, werd het faillissement van de RHV – en 
het feit dat de gemeente met de financiële en economische brokken bleef 
zitten – gezien als een rampzalige en bovendien vernederende gebeurtenis 
waar de stad slachtoffer van was geworden. Aangezien de gemeente Rot-
terdam één van de schuldeisers was, vielen de terreinen van de RHV in 
haar handen. Hierdoor werd de stad gedwongen de haveninstallaties uit te 
baten. Dit zou leiden tot het decennia durend stedelijk project waarbij de 
ontwikkeling en modernisering van de stad onmiddellijk werd gekoppeld 
aan de uitbreiding en modernisering van de haven. Met G.J. de Jongh 
werden haven en stad opnieuw samengevoegd in één project.

Voor het bankroet van de Handelsvereniging zijn verschillende verkla-
ringen gegeven. Volgens Van IJsselsteijn had het te maken met het feit 
dat om in 1871 het startbedrag bij elkaar te brengen het dividend van de 
Afrikaanse Handelsvereniging te hoog werd ingezet, ook al draaide het 
toen met verlies. Hierdoor stortte acht jaar later de hele constructie in. 68  
Volgens Van Borselen begon de Afrikaanse Handelsvereniging direct na 
de oprichting van de RHV met verlies te draaien en dichtte Pincoffs het 
ene gat met het andere met als gevolg het faillissement. 69  Van Ravesteyn 
zag Pincoffs als een tragische held, wiens gigantische investeringen in 
Feijenoord bij voorbaat gedoemd waren maar van onschatbare waarde 
voor de toekomst van de stad zouden zijn. 70  De meest aannemelijke lezing 
legt evenwel de oorzaak van het falen bij een ongelukkige timing. Zowel 
Van de Laar in 1997, Schraver in 1946 en G.J. de Jongh rond 1900 zijn 
deze analyse toegedaan. Pincoffs zou enkele cruciale jaren te vroeg zijn 
geweest met zijn investeringen. In 1879, toen het gehele complex af was 
en men op de boten wachtte, was het uitgraven van Nieuwe Waterweg 
juist in een crisis beland. Het doorschuurproces van Caland werkte niet 
en de geul bleef te ondiep voor de echt grote boten. Deze weken daarop 
uit naar Amsterdam. Pas door de bouw van de zelfladende zandzuiger 
en de consolidatie van de geul bij Hoek van Holland werd Rotterdam 
echt geopend voor de ‘zeekastelen’ van de wereldhandel; maar toen was 
het te laat en had de RHV al teveel verlies geleden. 71 

Waterstraten
In hetzelfde jaar dat de RHV failliet ging en onder curatele van de stad 
werd geplaatst, werd G.J. de Jongh aangesteld als hoofd van de technische 

dienst van Gemeentewerken. De Jongh was evenals zijn voorgangers een 
jonge oud-officier van de Génie. In het leger had De Jongh zich vooral 
bewezen op het gebied van de technische vernieuwing. Zo leidde hij de 
eerste torpedo-compagnie en slaagde hij erin het moderne fort Uitermeer 
te bouwen op wat als een relatief slappe bodem werd beschouwd. 72  In 
de periode dat De Jongh Rotterdam uitbouwde (1879 – 1910) groeide de 
bevolking ieder jaar met 10.000 mensen. In totaal zou het inwoners-
aantal zich in deze periode verdrievoudigen van 100.000 tot meer dan 
300.000. Onder andere door de annexatie van zes buurgemeentes zou 
de oppervlakte van de stad exponentieel toenemen. Tenslotte zou de 
hoeveelheid over het water in- en uitgevoerde goederen stijgen van 2 
naar 13 miljoen ton per jaar. 73

Tot de eerste reeks werken van De Jongh behoorde de ontwikkeling 
van industrieterreinen ten oosten van de RHV terreinen. De aanleg 
van havens diende niet alleen voor de overslag tussen verschillende 
vervoersmodaliteiten, maar ook voor de bevoorrading van fabrieken. De 
terreinen rond de Nassauhaven en de Persoonshaven waren de uitbrei-
ding en verbetering van het systeem van Stieltjes. Over de twee gebogen 
kanalen waarmee De Jongh opnieuw een eiland afsneed van het schier-
eiland Feijenoord, schreef hij zelf: “Op het gedeelte ten oosten van den 
spoorwegdam heb ik mij eene uitbreiding van het industrieele kwartier 
van Rotterdam gedacht. Fabrieken hebben in den tegenwoordigen tijd 
behoefte aan waterverbinding en spoorwegaansluiting. Daar de gemeente 
den rivieroever, voor de scheepvaart en handelsbeweging bestemd, tot 
geenen prijs uit handen mag geven, heb ik een paar havens ontworpen, 
uitsluitend met het doel, een gelegenheid te scheppen om nieuw op te 
richten fabrieken onmiddellijk aan het water te bouwen. Het zijn eigenlijk 
niet bepaald havens, het zijn waterstraten, ontworpen in verband met 
het gewone stratennet, zodat men bouwpercelen krijgt, aan eene zijde 
aan het water gelegen en aan de andere zijde aan de gewone straat. Die 
waterstraten zijn per m2 vrij wat goedkoper in aanleg en onderhoud, dan 
een gewone straat met zijne riolen, enz. Daarenboven werpen zij door 
havengeld rente af.” 74  Reeds in zijn eerste projecten liet De Jongh zien 
wat er niet deugde aan de haventerreinen van Stieltjes en hoe het anders 
moest. De Jongh was er van overtuigd dat de RHV terreinen reeds waren 
ingehaald door de nieuwste ontwikkelingen in de scheepvaart en dat 
ze daardoor relatief onbruikbaar waren. Ten eerste was er de kwestie 
van de vorm en oriëntatie van de havenbekkens: de Binnenhaven en 
Spoorweghaven waren langwerpige of kanaalhavens en lagen haaks op 
de Maas. Ze boden weinig waterruimte om op stroom te kunnen lichten, 
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en boden navigatiemoeilijkheden naarmate de boten groter werden. Ten 
tweede was hun diepgang in de jaren tachtig alweer te gering. Ten derde 
bleken de kademuren die ‘in het droge’ waren gebouwd riskant te zijn 
zodra men het water naar binnen liet vloeien. Nog voordat de gemeente 
Rotterdam definitief had besloten om de RHV terreinen over te nemen, 
had De Jongh al beschreven hoe voor hem de toekomstige haventerreinen 
van de gemeente eruit zouden moeten zien. Daarbij legde hij het a-priori 
volledig bij de bereikbaarheid van terreinen voor schepen vanuit zee.75 
Bereikbaarheid, of het gebrek daaraan, was immers datgene geweest wat 
de ooit hypermoderne installaties van de RHV had stilgelegd. Paul van 
de Laar merkte op dat het grote voorbeeld voor De Jongh bij het maken 
van haventerreinen de rivier zelf was: “die sinds het midden van de 
jaren ‘70 door Gemeentewerken is getransformeerd tot een reusachtig 
nat dok, waar de deinende schepen aan meerboeien liggen om van hun 
lading te worden verlost. Tien jaar later liggen de boeien zelfs tot bij de 
monding van de Delfshavense Schie, 56 in totaal. Het is er zo druk, dat 
de Rijnschepen geen enkele vluchtmogelijkheid hebben. Er moet een 
berghaven komen, Rijnhaven, de eerste proeve van De Jonghs nieuwe 
ontwerp.” 76 

Onderwater bouwen
Met de aanvang der werkzaamheden aan de Rijnhaven ten westen van 
de RHV introduceerde De Jongh in 1887 een nieuw type havenbassin 
en een nieuwe wijze van het bouwen van kademuren: ‘in het natte’. De 
toegang van de Rijnhaven takte diagonaal aan op de Maas om de boten 
zo soepel mogelijk het gigantische waterplein in te leiden. 77  Langs de 
kades vond de overslag plaats op treinen, in loodsen, magazijnen en en-
trepots, ‘op stroom’ laadde men de goederen over van de zeeschepen in 
de rivierboten. De kades werden aangelegd door eerst de oever te stabi-
liseren door middel van een dam van gestapelde rijshouten zinkstukken; 
vervolgens liet men een stalen duikersklok met arbeiders afzakken die 
onder de waterspiegel de kademuur fundeerden en opmetselden. 78  Op 
deze manier kon men dieptes bereiken van meer dan tien meter en toch 
de zijwaartse druk van de grond, die al zoveel kades had doen instorten, 
weerstaan. 79  De Jonghs nieuwe havens anticipeerden op een andere 
vorm van havenoverslag dan die van het RHV. De oudere haveninstal-
laties waren gericht op een efficiënte overslag van stukgoed van water 
op land. Ondertussen was echter gebleken dat het transito-verkeer met 
Duitsland veel belangrijker zou worden. Dit verkeer vereiste onder andere 
het overslaan van massagoed op stroom van zeevaart op riviervaart, dus 
van boot op boot in het water. 80 

In 1895 begonnen de werkzaamheden aan de Maashaven ten westen 
van de Rijnhaven. Met zijn 60 ha was deze twee keer zo groot als de 
Rijnhaven. Voor de Maashaven moest het eeuwenoude dorp Katendrecht 
worden afgebroken en werden de inwoners ondergebracht in een stadswijk 
op het nieuw ontstane schiereiland tussen de twee havens in. 81  In 1906 
begon De Jongh aan de Waalhaven ten westen van de Maashaven. Met 
zijn 310 ha (ca. 1,5 X 2 km) is het nog steeds het grootste havenbassin 
ter wereld. Voor de Waalhaven werd bijna 500 ha vruchtbare teelgrond 
onteigend; de grond besloeg zowel een gebied buiten- als binnendijks. 
Eerst werd het buitendijkse gedeelte afgegraven waardoor de haven 
al in 1908 gebruikt kon worden. Maar het zou tot 1922 duren eer de 
gehele haven in gebruik kon worden genomen. 82  Het graven van de 
havenbassins demonstreerde een nieuwe houding ten opzichte van het 
te transformeren landschap. Waar Rose nog ingreep in de stad, greep 
De Jongh in in het rivierenlandschap. Alles stond in het teken van het 
geleiden van stromingen. Het lichten op stroom was tot dan toe tege-
moet gekomen met de aanleg van een groot aantal meerboeien in de 
Maas. 83  De Jongh deed niets anders dan het aanleggen van nog meer 
wateroppervlakte dan er door de natuur voorhanden was. De stad werd 
voor De Jongh een waterbouwkundige opgave. Zijn project was meer 
een verlengstuk van dat van Caland dan van dat van zijn voorgangers 
in Rotterdam zelf.

Elektriciteit en het moderne havenbedrijf
Nadat De Jonghs stoomaangedreven bagger- en dregmolens, excavateurs, 
zandzuigers, drijvende kranen en bokken en duikersklokken hun werk 
hadden gedaan werden de havens ingericht voor de overslag. De RHV 
bediende zich nog van een hydraulisch systeem voor de kranen, lieren 
etc. De enorme schaal van het nieuwe areaal vereiste echter een ener-
gienetwerk dat zich over grotere afstanden zou kunnen uitspreiden. In 
1890 begon men met het aanleggen van een wijdvertakt elektriciteitsnet 
en met de ontwikkeling van elektrische havenapparatuur, op dat moment 
vrijwel een unicum in de haveninstallaties van de wereld. De Jongh was 
tot deze installatie gekomen na een bezoek aan de Nordwest-Deutsche 
Gewerbe und Industrie Ausstellung te Bremen, waar de hoofdingenieur 
van de haven van Hamburg hem vertelde dat hij erover dacht om in zijn 
stad net als in Boston de handelsinrichtingen volledig te elektrificeren. 
Na een uitgebreide studiereis langs diverse Europese haven- en indu-
strieterreinen deden De Jongh en zijn medewerkers een gedetailleerd 
voorstel voor een elektriciteitsnetwerk dat de overslaginstallaties in de 
haven van Rotterdam zou aandrijven. Hiermee zouden zij Hamburg voor 
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zijn. Elektriciteit zou niet alleen de havenkranen aandrijven maar ook 
de kades verlichten waardoor het mogelijk zou worden ook ‘s nachts te 
werken. Overdag en ‘s nachts, overal en altijd moest de haven functio-
neren. De Jongh stelde voor de elektriciteit op te wekken door middel 
van stoom in een elektriciteitsfabriek aan de Oostzeedijk. Vandaar zou 
het naar twee grote accumulatorenstations aan de Westersingel en de 
Wilhelminakade gezonden worden die de stroom weer verder zouden 
verspreiden. 84  De Jongh wilde de energie via hetzelfde netwerk ook ver-
spreiden over de straten en pleinen van de stad zodat ook zij elektrisch 
licht zouden krijgen.

De Jonghs voorstel werd aangenomen en de twee fabrieken produceerden 
vanaf 1891 stroom. Deze werd opgewekt door stoomdynamo’s van het 
Duitse bedrijf Siemens. De 440 volt werd via het hulpstation op de Wilhel-
minakade over de haven verspreid. Een hulpstation aan de Westersingel, 
verspreidde de overige stroom over de stad. Het elektriciteitsnet werd 
vanaf 1905 drastisch uitgebreid met de bouw van een nieuwe centrale 
tussen de Schiehaven en de Parkhaven. Het nieuwe station moest niet 
alleen de installaties aan de nieuwe Waalhaven aandrijven maar ook de 
nieuwe havens op de rechteroever en de havenspoorweg die deze zou 
gaan verbinden. Daarnaast stuwde de elektriciteit die door de centrale 
aan de Schiehaven werd geproduceerd de nieuwe elektrische trams voort 
die door de stad reden. 85  Door de aanleg van het elektriciteitsnet kreeg 
het moderne havengebied vorm als een door de gemeente geëxploiteerde 
structuur van grond, water, elektriciteit, water, gas, sporen, wegen, gebou-
wen en apparaten. Op bepaalde plekken werd deze structuur doorkruist 
door netwerken van particuliere bedrijven, zoals bepaalde goederenspo-
ren, pijpleidingen, installaties etc. Belangrijker is hoe door de aanleg en 
uitbouw van netwerken als die voor de elektriciteit, de modernisering 
van de haven en die van de stad in elkaar werden geschoven.

De schaalvergroting in de handel stimuleerde de mechanisering van de 
overslag. 86  Dat de gemeente buiten de eigenlijke mechanisering bleef 
staan en deze zuiver een zaak werd van het particuliere bedrijfsleven, 
zoals Van de Laar stelt, is een te simpele voorstelling van de complexe 
ecologie van De Jonghs haven. Inderdaad monopoliseerden stuwadoors-
bedrijven bepaalde onderdelen van de mechanische overslag, meestal 
door het uitbaten van een arsenaal of vloot van bepaalde apparaten en 
monopoliseerde de Staatsspoorwegen alle spoorwegen en stations. Het 
Gemeentelijk Havenbedrijf monopoliseerde echter de kades, de bassins, 
de wegen en veel van de kranen. Via het Havenbedrijf wist de gemeente 

zich uit te breiden in een constant veranderende dynamische, fysieke en 
organisatorische structuur, die zich weer differentieerde in verscheidene 
grote, gespecialiseerde particuliere en semi-particuliere havenbedrijven. 
De gemeente had zich door zich over de RHV te ontfermen actief op 
een terrein begeven dat haar traditioneel niet toebehoorde: het concur-
rerende bedrijfsleven. Vanuit deze complicatie ontstond een verweving 
van de invloedssferen van de grote bedrijven en de gemeente als bedrijf. 
Deze verweving was af te lezen aan de technologische complexiteit van 
de haven. Door zelf haveninstallaties aan te leggen en te exploiteren, 
wist de gemeente het initiatief in de ontwikkeling van de stad opnieuw 
naar zich toe te trekken. Samenwerking met de bedrijven was daarin 
effectiever dan typische overheidsmiddelen als normering, wetgeving, 
bestemmingsplannen en vergunningen. Het stedelijk project zoals dat 
onder G.J. de Jongh werd uitgevoerd was niet gebaseerd op de dialectiek 
van stad en stedenbouw aan één kant en de dynamiek van de bedrijvigheid 
aan de andere, maar op een rechtstreeks en netwerksgewijs engagement 
van de overheid met de markt.

De macht van De Jongh vloeide voort uit de bundeling van de gemeen-
telijke diensten. Wat later werd aangeduid als de afzonderlijke diensten 
van Havenbedrijf, Stedenbouw, Volkshuisvesting en Gemeentewerken, 
kwam tijdens De Jongh samen binnen één dienst, onder leiding van 
één man: De Jongh. 87  Binnen dit systeem was geen sprake van een 
scheiding tussen het publieke bestuur en het particuliere belang; zij 
opereerden in elkaars verlengde vanuit één standpunt: Rotterdam. De 
stad, de rivier en de polders moesten veranderd worden in een over-
slagmachine die zoveel mogelijk vervoersbewegingen zou aantrekken 
en plaats geven. 88  Het machtscentrum van de stad verplaatste zich, zoals 
de historicus F. de Goey schrijft, onder De Jongh van het stadhuis naar 
het gebouw van Gemeentewerken. Daarnaast verschoof een deel van de 
uitvoerende macht van de gemeentelijke diensten en wethouders naar de 
grote particuliere havenbedrijven. 89  Dat de verantwoordelijkheid voor 
het (openbaar) bestuur was verdeeld tussen de grote bedrijven en de 
gemeente, is een situatie die zich voor het eerst voordeed onder G.J. de 
Jongh maar later tijdens de wederopbouw opnieuw zeer sterk tot uiting 
kwam. 90  Dit betekende echter niet dat het openbaar bestuur daardoor 
werd verzwakt. Het betekende dat op het moment dat de stad als een 
bouw- en overslagplaats werd gedefinieerd, de stadsingenieur een cen-
trale rol in het bestuur van de stad kreeg, en niet slechts een uitvoerder 
was. Zoals in hoofdstuk 2 wordt beschreven, was de vernietiging en de 
wederopbouw van de stad een impuls voor de stedelijke ontwikkeling, 
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vergelijkbaar met het doorgraven van de Nieuwe Waterweg en het aan-
leggen van het spoor. De commissies en architecten die tijdens en na de 
oorlog de wederopbouw planden hebben gemeen met G.J. de Jongh, dat 
zij door externe factoren in een unieke positie werden geplaatst om de 
ontwikkeling van de stad in een bepaalde richting te duwen. Het is niet 
toevallig dat beide stedelijke projecten, zowel die van De Jongh als die 
van de wederopbouw, de stad zagen als een samenstel van infrastructuur 
die tot doel had een maximale economische dynamiek te creëren.

De haven en haar technische outillage
Naast bereikbaarheid is voor een haven de technische outillage van het 
allergrootste belang. Een vitaal onderdeel van De Jonghs project was dan 
ook het constant uitbreiden en vernieuwen van het immense machine-
park. Het machinepark was bovendien één van de factoren waarmee 
nieuwe bedrijven en investeerders naar Rotterdam werden gelokt. De 
outillage van de haven was steevast het onderwerp van de internationale 
lezingentournees van De Jongh en zijn ingenieurs. De bedoeling daarvan 
was om de werkplaats Rotterdam door middel van tekst en beeld zoveel 
mogelijk onder de internationale aandacht te brengen. De lichtbeelden 
van de gloednieuwe en in aanbouw zijnde havens en apparaten dienden 
als lokaas voor de internationale handel. Uit de lezingen en internationale 
publicaties van G.J. De Jongh en van zijn adjunct-directeurs H.A. van 
IJsselsteijn en W. Cool komt een beeld van de haven tevoorschijn als 
een fantastische ménagerie van beweeglijke ijzeren en stalen apparaten, 
gericht op het overslaan van goederen tussen boten, treinen, schepen 
en wagens en gevoed door een wijdvertakt netwerk van elektriciteit, 
luchtdruk en stoomkracht. 91 

 Het meest dominant waren de kranen. Dit type apparaat maakte een 
spectaculaire diversificatie door vanaf het verschijnen van de eerste hy-
draulische en stoomaangedreven kranen van de RHV die ongeveer twee 
ton konden tillen. Al snel werden de kranen op verrijdbare onderstellen 
gemonteerd en werd het bereik van hun zwenkarm vergroot, waardoor ze 
over een aantal schepen heen konden reiken en ondertussen het verkeer 
op de kade gewoon door kon gaan. De kranen werden ook steeds hoger 
en domineerden steeds meer de skyline. 92  Een afsplitsing van de kranen 
waren de laadbruggen; deze verrijdbare horizontale gevaarten konden 
van bovenaf de overslag van de magazijnen, de treinen, de kades, de zee-
schepen en de rivierboten organiseren. Door de ontwikkeling van nieuwe 
soorten grijpertangen, houtgrijpers, poliepgrijpers etc, konden ze de meest 
diverse soorten massagoed heen en weer bewegen. De laadkranen van 
de firma Thomsen hadden een reikwijdte van 40 meter vanaf de kade en 

een totale overspanning van bijna 100 meter. Ze waren over de loodsen 
heen gebouwd en konden een rij van vijf of zes schepen naast elkaar be-
dienen. De bedieningscabine bewoog mee met de grijper tot vlak boven 
de scheepsruimen. 93  Rondom de havenbassins ontstond een schil van 
immense havengebouwen die weliswaar zelf onbeweeglijk waren maar 
niettemin een belangrijke rol speelden in het proces van uitwisseling en 
distributie. In deze objecten gingen architectuur en machinerie in elkaar over. 
Door draden, tunnels, kettingen, kelders en kabels werden de gebouwen 
verbonden met de gelaagde structuur van spoorwegen, elektriciteitslei-
dingen, funderingen en riolen waar De Jonghs kades uit bestonden. De 
bovenbouw diende om de goederen die de haven niet ogenblikkelijk op 
een volgend transportmedium kon zetten, vast te houden en te verwerken 
vooraleer ze weer werden ingezet in de stroom van goederen door de 
haven. Het eerste Rotterdamse gebouw dat werd gebouwd als een der-
gelijke condensator in de gemechaniseerde haven was het Vrij Entrepot 
de Vijf Werelddelen bij de Binnenhaven uit 1874. Morre’s gebouw werd 
nog gebouwd onder Pincoffs en Stieltjes en bestond uit een gemetselde  
doos met binnenin een raster van ijzeren kolommen en aan de waterkant 
twee gestapelde laadplatforms met stoomkranen. In de elektrische haven 
van De Jongh zou dit bouwtype haar scherpe silhouet en daarmee haar 
architectonische integriteit verliezen. De wateroppervlaktes, de boten en de 
kranen werden steeds groter, waardoor de mechanische installaties steeds 
meer aan belang wonnen en de gebouwen verdwenen achter hun eigen 
uitrustingen. 94  Het complex van loodsen en magazijnen van de maatschappij 
Blauwhoedenveem aan de noordzijde van de Rijnhaven, gebouwd vanaf 
1890, was een plaatselijke verdichting van de complexe netwerken van het 
havenbedrijf. Blauwhoedenveem was het eerste gebouw dat specifiek was 
ontworpen om aangesloten te worden op het nieuwe elektrische netwerk. 
Niet een stedenbouwkundig plan vormde de basis voor deze architectuur, 
maar het netwerk van goederen en energiestromen.

Het Blauwhoedenveem-gebouw werd vlakbij het nieuwe accumulatoren-
station op de Wilhelminapier gebouwd. De Wilhelminapier ligt tussen de 
Rijnhaven en de Maas en was over de lengte in zeven stroken verdeeld: 
kade, gebouw, weg, gebouw, weg, gebouw, kade. 95  Het Blauwhoedenveem-
complex besloeg vier van deze stroken vanaf de Rijnhavenkade tot en 
met de middelste bouwstrook. De kade werd ingenomen door een aantal 
elektrische kranen van het Havenbedrijf; deze haalden de goederen uit de 
boten en losten ze direct in de treinwagons die tussen hun benen door-
reden. Ze konden ook lossen bij de hangars die langs de kade gebouwd 
waren, zodat de goederen kort daarna door de treinen die over de weg 
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aan de andere kant reden weer konden worden afgevoerd. De kranen 
konden ook lossen op de laadbalkons aan de kop van de vier dubbelhoge 
bruggebouwen die dwars over de kade heen werden gebouwd. Deze zwe-
vende houten bouwsels waren over de loodsen aan de kade heengebouwd 
maar overbrugden ook de weg. De goederen kwamen op de bovenste 
verdieping van de loods aan en daalden via een systeem van elektrische 
lieren en goederenliften af naar de kelder. De kelder van het gebouw 
werd in beslag genomen door een elektrische installatie die tonnen en 
vaten aannam vanaf het straatniveau, deze naar beneden liet rollen, via 
elektrische trolleys vervoerde en later via een roltrapsysteem weer naar het 
straatniveau kon brengen, of via één van de goederenliften een parcours 
door het gehele gebouw kon laten afleggen. 96  Afgezien van gebouwen als 
het Blauwhoedenveem waren de belangrijkste installaties geen gebouwen, 
maar drijvende en rijdende apparaten, die de immense watervlaktes en 
kilometerslange kades bevolkten. Dikwijls waren ze echter even groot 
als gebouwen. Dit was wat Rein Blijstra ruim een halve eeuw later “een 
vreemd soort stedebouw” noemde, “omdat immers de meest opvallende 
elementen, de schepen en de kranen, zich voortdurend verplaatsen.” 97

In de as van de Witte de Withstraat in het centrum van het huidige Rot-
terdam, doemt een technologisch monster uit de voor-vorige eeuw op. 
Een tien meter hoog ‘lichaam’ met talrijke armen bestaand uit buizen 
en stangen, drijvend op een ponton te midden van andere historische 
bezienswaardigheden in het Maritiem Buitenmuseum in de Leuvehaven. 
Nu is het er één; vroeger waren het er tientallen. Nu trekt het enkele 
toeristen, vroeger verving het honderden havenarbeiders. Het is de drij-
vende graanelevator, ook wel ‘pneumaat’ genoemd. Deze zou onmis-
baar zijn voor de overslag van graan van zeeschip op rivierschip. Zodra 
een zeeschip geladen met graan door de loodsen van de Firma Smit de 
Maashaven was binnengeleid, stoomde een groepje van vier of vijf van 
deze apparaten op tot langszij de boot. De elevatoren werden geëxploi-
teerd door de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Drijvende Elevatoren, 
waarin diverse cargadoors en stuwadoors aandelen hadden. Een eleva-
tor bestond uit een drijvende bak, met daarop een stoommachine, een 
stalen frame en bovenin een graansluis en een vat waarin een constant 
vacuüm werd onderhouden. Uit de kop ontsproten diverse beweegbare 
zuigbuizen. De buizen werden met hun monden in de lading gezet en 
werden aangesloten op het vacuüm. Het graan werd naar boven gezogen 
en viel in een trechtervormige recipiënt; het kwam vervolgens terecht in 
de horizontale draaideur van de graansluis waardoor het vacuüm niet 
kon wegvallen, viel in de bunker, zakte af naar de weegkamer en werd 

in nauwkeurig gewogen hoeveelheden via een lichter in een rivierschip 
gestort dat langszij lag. De graanelevatoren werden bediend door vier 
man en konden 200 ton per uur overhevelen. 98  De 27 pneumaten die rond 
1905 in de haven rondvoeren moeten de indruk hebben gewekt wezens 
van een andere planeet te zijn die op aarde waren neergedaald om de 
mensen te verjagen. Zo reageerden in ieder geval de bootwerkers toen 
zij in 1907 uit angst voor hun redundantie in het havenbedrijf, de bloedig 
neergeslagen elevatorstaking organiseerden. 99  Op de middellange termijn 
was hun angst onterecht. Hoe snel de capaciteit van de haven ook steeg, de 
absolute hoeveelheid goederen die er per jaar doorheen ging steeg altijd 
nog vele malen sneller. In ieder geval zou Rotterdam tot aan de eerste 
wereldoorlog gemiddeld 10.000 mensen per jaar blijven aanzuigen.

Naast de pneumaten voeren er nog vele andere gevaarten rond in de ha-
ven, onder andere de drijvende kranen van de gemeente die niets anders 
deden dan het neerlaten van betonblokken in het water om in de rivier 
en de bestaande bassins verzanding tegen te gaan. 100  Minder talrijk maar 
groot en vernuftig waren de wipkranen ‘Bison’ en ‘Giraffe’. De eerste was 
enorm sterk en de tweede was vooral hoog. Zij konden de meest verschil-
lende soorten ladingen over grote afstanden van de ene boot in de andere 
zwaaien. 101  Eén van de meest monsterlijke gevaarten was de drijvende 
gecombineerde kolenlichter en kolentip ‘De Holland’, gebouwd door de 
werf Gusto in Schiedam. Het apparaat loste kolen uit het ruim van schepen 
door middel van een grote gelede laadarm, die bestond uit drie doorlopende 
lussen met ijzeren bakken. Deze schepten de kolen op en gaven ze aan 
elkaar door. Vervolgens werden de kolen op een lopende band geladen 
en naar een kolentip gebracht. 102  De oorspronkelijke kolentippen stonden 
eerder aan de spoorweghaven; ze hezen hele wagons tegelijkertijd omhoog 
en stortten deze leeg in de aangemeerde schepen. ‘De Holland’ stortte 
op stroom de bakken leeg in de schepen die zich om haar heen hadden 
verzameld. Dit apparaat kon de ontstellende hoeveelheid van 670 ton per 
uur overslaan. Met apparaten als ‘De Holland’ leek het alsof delen van de 
geëlektrificeerde kadecomplexen zich van het vasteland hadden losgemaakt 
en de haven in zijn geheel drijvend aan het worden was.

In de Waalhaven, aan de westelijke zijde, vlak bij het oude RDM dorp 
Heijplaat, ligt een immens stalen gevaarte aangemeerd, een roestige bak 
van meer dan honderd meter lang en tientallen meters breed. Het lijkt 
op de fundering van een enorm gebouw; maar het drijft in het water, 
zonder een aanwijsbaar doel, terwijl overal er omheen grote olietankers 
wachten en zeecontainers zijn opgestapeld. Net als de pneumaat in het 
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maritiem buitenmuseum gaat het hier om een overlevende van de ge-
mechaniseerde haven van G.J. de Jongh, of moeten we zeggen een fos-
siel? Het is een drijvend droogdok. De drijvende droogdokken van de 
gemeente waren het beste voorbeeld van hoe de fysieke structuur van 
het Rotterdam van rond de eeuwwisseling zich leek op te lossen in het 
water. De dokken werden gebouwd tussen 1883 en 1902 door de Rot-
terdamse werf Kloos. Het drijvende droogdok vormde een alternatief 
voor de sleephellingen waar schepen aan land werden gehesen om daar 
onderhouden te worden en voor de gegraven droogdokken zoals die in 
Antwerpen waren aangelegd, waar een schip invoer waarna het water 
werd weggepompt. De dokken van Rotterdam bestonden uit bakken 
gemaakt van stalen caissons. Wilde men een schip dokken, dan stoomde 
het op naar het dok en liet men de bakken vollopen met water waardoor 
het grootste deel van het dok onder water verdween en men het schip 
erin kon varen. Vervolgens moest het schip in evenwicht worden ge-
bracht door middel van kimblokken en stutten die van bovenaf bediend 
werden. Op het moment dat de dokmeester van de clinometers in de 
bedieningsruimte kon aflezen dat het schip ‘stond’ kon men beginnen 
met het wegpompen van het water uit de caissons waardoor het dok 
met schip naar het wateroppervlakte steeg. De Rotterdamse doks I tot  
en met I V, waren respectievelijk 48, 90, 110 en 170 meter lang en hadden 
een inwendige breedte van ruim 20 meter. De enorme stalen gevaarten 
waren zwart geschilderd met een roze-rode band; hun hoofdkwartier 
was de Dokhaven bij Charlois. 103

 De mechanisering van het wateroppervlakte maakte dat een boot 
gebruik kon maken van de havendiensten zonder ooit in contact te komen 
met het land. Het is één van de voorbeelden die laten zien dat een groot 
deel van de haven van Rotterdam los was gekomen van het landschap 
en dat haar vorm meer werd bepaald door de apparatuur dan door de 
stedenbouwkundige structuur. De haveninstallaties kwamen niet alleen 
los van de kades, zij verlieten ook het territorium van de haven zelf. 
Omdat tegelijkertijd de sleepbootindustrie van Rotterdam een geweldige 
groei doormaakte, werd de Rotterdamse haven geëxporteerd naar ha-
vens elders. Met name de firma Smit specialiseerde zich vanaf de jaren 
tachtig van de vorige eeuw in het over zee verslepen van vaartuigen die 
niet als zeeschip zijn gebouwd. Talloze baggermolens, graanelevatoren, 
zandzuigers en natuurlijk ook kranen sleepte Smit over de wereld. 104

G.J. de Jongh en de stedenbouw
Nadat De Jongh in 1910 zijn positie als directeur van Gemeentewer-
ken had neergelegd, ontvouwde Burgemeester Drooglever-Fortuyn van 

Rotterdam een visie over de stadsontwikkeling tot op dat moment en 
verbond daar één goed voornemen aan: de te eenzijdige oriëntering op 
de haven zou plaats moeten gaan maken voor een bredere ontwikkeling; 
een nieuw Rotterdam moest gaan groeien “waarin beide delen, stad en 
haven, gelijkwaardig zijn.” 105  Deze opvatting over de periode De Jongh 
zou postvatten in de diverse stadskronieken van L.C.J.C. van Ravesteyn, 
in die van zijn opvolgers en ook in de publicaties van latere architectuur- 
en stedenbouwhistorici. Het kwam erop neer dat De Jongh weliswaar op 
indrukwekkende wijze een haven had toegevoegd aan Rotterdam maar 
dat dit zoveel tijd en energie kostte dat de ontwikkeling van de stad als 
geheel, met name de woonwijken en het centrum, veronachtzaamd was. 
De stad buiten de haven zou onnadenkend zijn aangelegd, bijna ongepland 
of volgens routinematig toegepaste ‘niet begrepen’ negentiende-eeuwse 
voorbeelden uit Parijs en Wenen. 106  Ook Hetty Berens stelt dat er met De 
Jongh en de moderne haven iets verloren is gegaan in de stedenbouw van 
Rotterdam: “de relatie tussen een kwalitatief hoogwaardige architectuur, 
transport en water.” 107  Inderdaad wist Rose de verschillende onderdelen 
van de stad nog samen te brengen binnen één compact figuur waar een 
formele stedenbouwkundige canon uit af te leiden is, maar dat helaas 
grotendeels van papier zou blijven. Tijdens De Jongh was de schaal en 
de technische uitrusting van de haven dermate groter geworden dat er 
geen sprake meer kon zijn van verbanden die beantwoorden aan een 
conventioneel idee van ruimtelijke samenhang. Als de samenhang van 
de stad samenvalt met de samenhang van haar vorm, dan was de stad 
onder De Jongh inderdaad uit elkaar gevallen. Als de samenhang van 
de stad samenvalt met de integraliteit van het stedelijk project en met 
functionele samenhang, dan heeft G.J. de Jongh als geen ander de stad 
aan elkaar gesmeed.

Door de structuur van de bureaucratie onder De Jongh konden de meest 
uiteenlopende onderdelen van de stad worden gebundeld in één infra-
structureel project. Gemeentewerken was nog steeds gehuisvest in één 
gebouw, van waaruit de parken en de haven, de woonwijken en de open-
bare gebouwen, het spoor en de straatverlichting werden aangelegd en 
beheerd. 108  Daarbij wist Gemeentewerken de particuliere ondernemers 
medeplichtig te maken aan haar stedelijk project. Als we met De Goey 
en Teychiné-Stakenburg aannemen dat onder De Jongh het feitelijke 
stadsbestuur van het stadhuis naar het gebouw van Gemeentewerken 
verschoof, krijgen we een stad voor ogen waarin politiek, ambtenarij, ge-
meentewerken en het bedrijfsleven samen werkten aan één ensemble. 109  
Zo werd bijvoorbeeld de onafwendbare verdichting van het stadscentrum 
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door De Jongh aangevat aan de hand van de integrale mechanisering van 
de stedelijke bodem door middel van riolering, waterleiding, elektriciteit, 
gas etc. Door de gemeentelijke diensten werd een aantal systemen door 
het stadscentrum geleid waardoor zij onzichtbaar werd getransformeerd in 
een technologische bodem waar de gebouwen op aangesloten werden.

Netwerken en kaarten
Vanaf 1894 werd de stad op Noord getransformeerd door twee onzichtbare 
cirkels van elk twee kilometer doorsnede. Hun middelpunten lagen op de 
Wilhelminakade en aan het Coolvest, vlakbij de Passage. Zij overlapten 
elkaar in de zuidwestelijke hoek van de stadsdriehoek. Het waren de 
zones die bediend werden door de twee accumulatorenstations van het 
elektriciteitsbedrijf dat aan de Oostzeedijk was gebouwd om in eerste 
instantie de haven van licht en energie te voorzien. Vanaf 1905 werden de 
twee cirkels gevoed door een nieuwe, veel krachtigere, elektriciteitsfabriek 
aan de Westzeedijk. Deze dreef niet alleen maar de haveninstallaties aan, 
maar ook het tramnet, dat zich over de gehele stad ging verspreiden. 110  Aan 
het netwerk van koperen leidingen werd in 1896 dat van de gemeentelijke 
telefoon gekoppeld. Op aandringen van De Jongh werd het oude conces-
siesysteem opgegeven ten behoeve van een gemeentelijke exploitatie van 
een geheel nieuw net. Op een manier typisch voor De Jongh werd de 
aanleg van de ondergrondse kabels gekoppeld aan de aanleg van andere 
leidingen, waarvoor ook de straten moesten worden opgebroken: water, 
gas en elektriciteit. 111  Het telefonisch netwerk werd op deze manier geïn-
tegreerd in De Jonghs stedelijk project. Boven in de oude vleeshal aan de 
Botersloot, uitkijkend over het luchtspoor, bevond zich de centrale seinzaal 
van waaruit men de duizenden aansluitingen bediende. Ook dit netwerk 
had een dubbelfunctie; het bediende de elektrische klokken die over de 
publieke ruimten van de stad waren verspreid. 112  Vanaf 1887 werd gewerkt 
aan de drastische verbetering van de drinkwaterleiding die door De Jonghs 
voorganger Van der Tak was aangelegd. 113  Daarbij werd het bedrijf aan de 
Oude Plantage verregaand gemoderniseerd. Nieuwe filterbassins werden 
aangelegd en een laboratorium gebouwd waar omgeven door keramiek en 
metaal het water voortdurend werd gecontroleerd. Zwaardere machines 
werden geïnstalleerd waardoor het gezuiverde water met grotere kracht 
door de stad heengestuwd kon worden. De nieuwe stad op Zuid moest 
ook worden voorzien en men legde een 430 meter lange, stalen zinker 
met buigzame verbindingen in een diepe geul op de bodem van de Maas. 
Hier doorheen werd onder hoge druk dagelijks genoeg water gepompt 
om de wijken te kunnen voorzien die in hoog tempo naast en achter de 
havenbassins omhoog gingen.114 De bodem van de snel groeiende stad 

vulde zich met dichte netwerken van kabels en buizen waar doorheen 
magnetische impulsen, elektrische spanning, schoon water en gas werden 
verspreid. Er werd een systeem van bewegwijzering over de rivier en de 
havenbassins aangelegd bestaand uit verlichte dukdalven, vuurtorens en 
vuurtorenboten. 115  Het gemeentelijk telefoonnet verbond de havenmees-
ters met de slepersbedrijven, Hoek van Holland met de binnenstad, de 
brug- en sluiswachters met het gebouw van Gemeentewerken en diende 
zich eveneens aan als een verzameling telefooncellen. 116  Terwijl de stad 
een dermate grote omvang en een dermate gefragmenteerde vorm had 
gekregen dat zij uit elkaar leek te zijn gespat, werd zij elektrisch, hydrau-
lisch en telefonisch bij elkaar gehouden. Niet langer definieerden de 
Laurenskerk en de stadswallen de stad als één organisme met één centraal 
symbolisch zenuwstelsel; deze taak werd overgenomen door de vrijwel 
onzichtbare polen van de seinzaal, de gasfabriek, de telefooncentrale, de 
elektriciteitsfabriek en de waterzuiveringsinstallatie.

Enkele jaren na zijn aantreden klaagde De Jongh dat er met de bestaande 
kaarten niet te werken viel en dat hij zelf zijn kaarten wilde maken. De 
aanleg van netwerken in en onder de bestaande stad vereiste immers 
een precieze kennis van de stedelijke bodem. Daarbij moest niet al-
leen de bebouwing maar ook de gefragmenteerde bestaande netwerken 
in kaart gebracht worden. Zo ontstond wat nu de afdeling landmeting 
en vastgoedinformatie van de gemeente Rotterdam heet. Naarmate de 
netwerken zich uitbreidden waren er meer kaarten nodig van de stede-
lijke ondergrond. Rond 1900 verscheen een kaart met alle telefoon- en 
telegraafdraden, in 1904 een kaart met alle gasleidingen, in 1909 een 
kaart met de verdelingskabels van de elektriciteitsvoorziening etc. Het 
historische imago van G.J. de Jongh als technocraat heeft bijna doen 
vergeten dat onder zijn bewind de stad van gemeentewege opnieuw in 
kaart werd gebracht, iets wat daarvoor was opgedragen aan particuliere 
kaartenmakers. Een bijverschijnsel van deze cartografische inhaalslag, 
was dat er rond 1900 stadskaarten in de handel kwamen die veel vol-
lediger waren dan die die daarvoor beschikbaar waren.117

Bruggen en dempingen
Een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig werk tijdens De 
Jongh was het aanleggen van nieuwe verkeerskundige verbindingen. Aan 
het einde van de eeuw legde De Jongh een zevental beweegbare bruggen 
aan in de oude binnenstad naar een nieuw door hemzelf ontwikkeld 
type. De dubbele basculebruggen die onder Rose en Van der Tak waren 
aangelegd waren immers zwakke schakels gebleken in de verweving van 
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het wegen- en kanalenstelsel in de oude stad. Deze bruggen bestonden 
uit twee kleppen die tegen elkaar leunden en daardoor aan beide zijden 
een helling van 1 op 15 hadden. Twee sleperskarren konden elkaar niet 
passeren op de smalle en relatief zwakke bruggen. Tenslotte moesten ze 
met de hand worden geopend en gesloten.
 De zeven bruggen die De Jongh bouwde in de oude stad hadden een 
plat dek, bezaten de breedte van een normale straat met trottoirs en waren 
berekend op vrachtwagens en tramverkeer. De Keizersbrug, Stokkenbrug, 
Nieuwe Oostbrug, Jan Kuitenbrug, Spanjaardsbrug, Nieuwe Leuvebrug 
en de Scheluwe brug vormden samen één ensemble waarin technologie, 
verkeerskunde en stadsverfraaiing gecombineerd werden. In tegenstel-
ling tot andere techno-artistieke projecten als Otto Wagners Stadtbahn in 
Wenen, was het stedenbouwkundige aspect van De Jonghs bruggen bijna 
onzichtbaar en de monumentaliteit daardoor minder nadrukkelijk. 118

De bruggen dienden zich in eerste instantie aan als geïsoleerde objecten. 
Alleen als men weet hoe ze waren aangesloten op een ondergronds netwerk 
van leidingen, wordt de samenhang duidelijk. Om de twee brugdelen 
open te laten klappen moesten aan weerszijden twee zes meter diepe 
ondergrondse ruimtes worden aangelegd om het contragewicht in te 
laten bewegen. Hier bevond zich ook de bewegingsinstallatie van de 
brug; deze was aangesloten op het nieuwe drinkwaterleidingsysteem. 
De hoge druk waarmee het water door de stad werd gepompt was het 
hydraulische systeem waarmee de brug op eenvoudige wijze kon worden 
geopend en gesloten. 119  De rijkelijk vormgegeven lantarens waren uiter-
aard aangesloten op het lichtnet, en het openen van de brug kon worden 
gecoördineerd door middel van het telefoonnet. De bruggen vormden in 
tegenstelling tot die van Rose en Van der Tak geen onderbrekingen in 
de verkeersstromen die door de stad werden geleid. Het waren eerder 
supergeleiders, die de aanzet gaven tot een systematisering, schaalver-
groting en monumentalisering van het gehele stedelijke stratennet. Aan 
weerszijden van de brug drongen de monumentale granieten en mar-
meren balustrades diep door in het oudere stedelijk weefsel er omheen 
en verzamelden als een trechter het verkeer alvorens het over de brug 
te leiden. De brug zelf werd gemarkeerd door de straatlantarens die als 
elektrische sculpturen bovenop hoge sokkels stonden.

De bruggen waren belangrijke maar zeker niet de enige onderdelen van 
de verkeersmachine waarin G.J. de Jongh de binnenstad veranderde. 
Door kanalen en havens te versmallen, te overkluizen en te dempen 
transformeerde hij de oude stad van een waterstad tot een moderne city. 

Daarmee deed Gemeentewerken systematisch wat incidenteel gebeurd 
was met gebouwen als de Passage van Van Wijk aan het Coolvest. Het 
doel was niet langer het met zoveel mogelijk kadelengte dichtbij elkaar 
brengen van boten, pakhuizen en karren maar om juist het landverkeer 
efficiënt door de stad te laten stromen en om grote nieuwe openbare 
ruimtes te maken met een hoge en dichte bebouwing. Een van de eerste 
ingrepen in een keten van projecten was de doorbraak van de Keizerstraat 
tussen de Steigersgracht en de Blaak. In het verlengde daarvan werd de 
Blaak overbrugd met de nieuwe beweegbare Keizersbrug. Hierdoor werd 
aansluiting gevonden met de Posthoornstraat. Deze werd verlengd met de 
bouw van de vaste Koninginnebrug over de Wijnhaven. In het verlengde 
daarvan werd de Bierhaven gedempt. In het verlengde dáárvan werd 
de Boompjesbebouwing doorbroken met de nieuwe Rederijstraat. Het 
resultaat was een nieuwe verkeersas tussen de Hoogstraat en de Maas. 
Ondanks het feit dat met de dempingen en doorbraken de structuur en 
het gebruik van de binnenstad ingrijpend werden veranderd, werden zij 
niet gepresenteerd als onderdelen van één stedenbouwkundig plan voor 
de binnenstad. Om het stedelijk project van G.J. de Jongh in zijn volle 
omvang te zien, moeten we niet kijken naar abstracte uitbreidingsplannen, 
maar naar de wijze waarop hij netwerken aanlegde en verknoopte. We 
moeten soms letterlijk onder de grond kijken om te begrijpen wat hij aan 
het doen was met Rotterdam. Dat is wellicht de reden geweest dat de ste-
denbouwkundige bijdrage van De Jongh nooit op waarde is geschat. 120

Plan C
Op dit moment wordt de open rationele grijze betonnen en bakstenen archi-
tectuur van het wederopbouwcentrum op één plek op bijna psychedelische 
wijze onderbroken: rondom de Oude Haven. Rondom de bakermat van 
het oude Rotterdam, daar waar de Rotte de Maas in stroomde, heeft de 
architect Piet Blom in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw 
een controversieel meesterwerk gerealiseerd. Hij ontwierp een ‘woud’ van 
kubuswoningen op een platform dat over een verkeersweg heen groeit, en 
dan overgaat in een pastiche op een mediterraan vissersdorp, dat om het 
haventje is heen gevouwen. In de haven liggen historische boten, en aan 
de haven zijn talloze café’s vooral bezocht door studenten van de Eras-
musuniversiteit en – alweer – de toeristen die op Bloms kubuswoningen 
zijn afgekomen. Het is één van de weinige werkelijk populaire plekken 
van Rotterdam, ondanks of juist dankzij, het feit dat de architectuur in 
vakkringen bijna zonder enige uitzondering wordt afgekeurd. Toch is het 
een vrij unieke collage van twee architectonische bewegingen die zich 
als elkaars absolute tegenpolen hebben gedragen: het postmodernisme 
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en de architectuur van de Forum-beweging. Het is de door beiden nooit 
erkende nakomeling van Charles Moore en Aldo van Eyck. Maar, het 
gaat in dit verband om één detail van deze architectonische collage. Als 
men de kubuswoningen heeft bezocht en doorloopt naar het bordes 
over de Oude Haven, leunt men op een balustrade van natuurstenen 
zuiltjes. Het lijkt het toppunt van wansmaak te zijn, dat Blom ergens 
wat historische ornamenten heeft opgepikt en deze in zijn gebouw heeft 
opgenomen, ter versterking van het pittoreske effect. De balustrade is 
echter oud en – in zekere zin – authentiek. Het is het enige restant van 
een van de meest moderne en technisch geavanceerde gebouwen van 
de negentiende eeuw in Rotterdam: Plan C.

Plan C was de naam van een groot multifunctioneel gebouw aan de Oude 
Haven. Het illustreerde het stedelijk project van G.J. de Jongh, zoals het 
Coolsingelziekenhuis dat deed voor het stedelijk project van W.N. Rose 
dertig jaar eerder. Zowel het Coolsingelziekenhuis als Plan C, werden 
helemaal aan het begin van hun beider carrières als stadsingenieurs van 
Rotterdam gebouwd. Plan C introduceerde een nieuwe architectonische 
en stedenbouwkundige schaal in de stad en het belichaamde een efficiënte 
vorm van publiek-private samenwerking. In de totstandkoming van het 
gebouw werden waterhuishoudkunde, vastgoed-strategie, kade-bouw, 
stadsornamentiek, verkeersverbetering en architectuur geïntegreerd.

Plan C werd in 1880 door architect Muijsken in de Hollandse renais-
sancestijl ontworpen. Het had een onregelmatig grondvlak maar presen-
teerde aan alle kanten een volmaakt symmetrische gevel van natuur- en 
baksteen. Op de begane grond waren zeventien winkels ondergebracht 
in een portico met op de tussenverdieping winkelierswoningen. De bin-
nenplaats fungeerde als expeditiehof voor de winkels en was door twee 
poorten vanaf de straat bereikbaar. Boven de winkels bevonden zich 
twee verdiepingen met exclusieve appartementen. Aan de Oude Haven 
en de Kolk opende het gebouw zich met arcades, waardoor een winkel-
promenade aan het water ontstond. De andere twee zijden projecteerden 
een in de Beaux-Arts stijl opgetrokken gevel op de nieuwe straten. 121  Het 
belang van Plan C lag echter niet in de architectuur, maar in de politieke, 
financiële, infrastructurele en technische condities waarbinnen het werd 
gerealiseerd. Het project kwam voort uit een verkeerskundig probleem; 
de kleine brug tussen de Kolk en de Oude Haven moest vanwege het 
groeiende stadsverkeer over de rivier vervangen worden. De Jongh diende 
drie plannen in. De eerste twee waren bescheiden: Plan A was voor een 
nieuwe beweegbare brug, Plan B voor een nieuwe vaste brug. Plan C was 

het meest ingrijpend en stelde voor het gehele noordelijke deel van de 
Oude Haven te overkluizen. Hierdoor zou onderaan het luchtspoor een 
nieuw plein ontstaan precies daar waar de drie pre-industriële havens 
van Rotterdam samenkwamen: de Kolk, de Nieuwe Haven en de Oude 
Haven. Twee huizenblokken en twee bruggen zouden moeten worden 
afgebroken, één nieuwe straat worden aangelegd, de kades moesten dras-
tisch verbreed worden en twee kanalen overkluisd. Tenslotte zou één 
duiker moeten worden gemaakt zodat het scheepvaartverkeer beperkt 
doorgang kon vinden onder het nieuwe plein. Dit ambitieuze voorstel 
impliceerde de meest ingrijpende aantasting van het oude stadsbeeld 
sinds de aanleg van het luchtspoor en het plan werd dan ook in eerste 
instantie – net als eerder was gebeurd met vele plannen van Rose – door 
de stedelijke élite als verwerpelijk terzijde geschoven.

Het plan had echter één onverwacht voordeel: de investering van het 
aanleggen zou ruimschoots overtroffen worden door de meerwaarde van 
het nieuwe bebouwbare oppervlak. Daardoor was Plan C niet alleen het 
ingrijpendst maar per saldo ook het enige van de drie plannen dat rendabel  
was. De constructieve tour-de-force van de gemeentelijke diensten zou  
iets opleveren dat uitermate aantrekkelijk was voor particuliere onderne-
mers: een bouwlocatie op een multimediaal kruispunt middenin de stad. 
Tegenstanders zagen in het plan een aantasting van het stadsbeeld. De 
Jongh wist de retoriek waarmee de weerstand tegen zijn plan gepaard ging 
op zijn waarde te schatten. Achter de culturele nostalgie vermoedde De 
Jongh een economische nostalgie: men was bang voor het verdwijnen van 
de oude vorm van handelsverkeer. De Jongh zei in zijn toelichting voor 
de gemeente: “Bij nagenoeg elke verbetering, die men voor het verkeer te 
land in de buitenstad wil maken, komt men in botsing met de belangen 
van het verkeer te water.” De problemen die de notabelen hadden met 
het plan hadden dus te maken met de economische en infrastructurele 
reorganisatie van de stad en niet zozeer met een incidentele aantasting 
van het stadsbeeld. Plan C kwam evenals de bruggen en dempingen voort 
uit het verplaatsen van havenactiviteiten uit de oude binnenstad naar de 
overkant van de rivier. Waar de dempingen bijna ongemerkt gebeurden, 
was Plan C een zeer zichtbaar en veelbesproken project. Het mobiliseerde 
heel vroeg de weerstand tegen het algehele stedelijk project zoals dat 
onder De Jongh werd uitgevoerd. Daarom was ook De Jonghs benadering 
van dit politieke probleem exemplarisch voor de effectiviteit waarmee 
hij – in tegenstelling tot Rose – zijn stedelijk project tot uitvoering wist te 
brengen. De Jongh beoogde met Plan C de economische dynamiek van 
het stadscentrum te herstellen. Het centrum zou echter spil zijn binnen 
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een andere economie dan voorheen. Waar de oude binnenstad eerder 
zowel opslag, handels- en productieruimte was, moest de nieuwe stad een 
gespecialiseerde functie als City vervullen, met de nadruk op kantoren en 
verkeer. De havenactiviteiten zouden verhuizen naar de nieuwe stad er 
tegenover. Niet langer kadelengte en wateroppervlak zouden de waarde 
van het stadscentrum bepalen maar bereikbaarheid en bebouwbaar op-
pervlak. Daarom moest de Oude Haven deels verdwijnen, en de boten 
onder de grond varen zodat er een ideaal ontsloten locatie tegenover 
het nieuwe Beursstation zou ontstaan. Deze locatie was in feite het dak 
van de ingreep van de gemeente; dit dak werd vervolgens als maaiveld 
verkocht aan een consortium van Rotterdamse ondernemers, waardoor 
de infrastructurele ingreep zichzelf terugbetaalde. 122 

In tegenstelling tot de passage van Van Wijk, enkele jaren eerder ge-
bouwd aan de Coolsingel, werd Plan C niet ingepast in de bestaande 
parcellaire structuur. De stedelijke structuur werd aangepast om een 
dergelijk gebouw te kunnen dragen. Als een ingreep die breekt met de 
historische morfologie van de stad is Plan C te vergelijken met de aanleg 
van het luchtspoor. Het verschil was dat het luchtspoor aan de stad werd 
opgedrongen door machten van buiten, terwijl Plan C onderdeel was 
van een stedelijk project dat door de gemeente zelf was geconcipieerd 
en werd uitgevoerd.

Uitbreidingsplannen
De Woningwet uit 1901 verplichtte iedere gemeente die nieuwe wijken 
wilde bouwen een uitbreidingsplan te maken. Sindsdien zou stedenbouw 
bijna uitsluitend worden geassocieerd met enerzijds wonen en anderzijds 
met stedenbouwkundige uitbreidingsplannen. De stedenbouw kreeg een 
centraal medium aangereikt waarin zij haar ingrepen en voorstellen 
moest samenvatten. Daarvoor bestond stedenbouw uit een optelsom van 
heterogene ingrepen in de stad, die ieder hun eigen vorm van optekening 
vereisten. De introductie van het verplichte uitbreidingsplan heeft ook een 
invloed gehad op het huidige begrip van stedenbouw. Vanaf het moment 
dat men de stedenbouwkundige bedoelingen en methodes van Berlage 
en Van Eesteren kon aflezen aan rijk gedetailleerde uitbreidingsplan-
nen, zocht men naar soortgelijke documenten voor hun voorgangers. 
De verwachtingen van de stedenbouw van na de woningwet werden 
met terugwerkende kracht geprojecteerd op de voorgaande eeuwen. De 
plannen van Van Niftrik voor Amsterdam, Rose voor Rotterdam, Zocher 
voor Utrecht tot en met die van Simon Stevin in de zeventiende eeuw 
werden gevat in een historische reeks, waaraan men de ontwikkeling van 

stedenbouw in Nederland kon aflezen. 123  Een dergelijke reeks is echter 
hoogst twijfelachtig omdat de plannen en tekeningen onder totaal andere 
omstandigheden tot stand kwamen, en totaal andere functies hadden. 
Mede daardoor kwam de stedenbouw van G.J. de Jongh in de twintigste 
eeuw onder ernstige kritiek te staan, vanwege de gefragmenteerdheid van 
zijn uitbreidingsplannen en de weinig nadrukkelijke rol die hij gaf aan 
woningbouwvraagstukken. Omgekeerd profiteerde Rose in de twintigste 
eeuw van het feit dat historici als Van Ravesteyn tot en met Berens in 
diens nimmer uitgevoerde ontwerpen, een herkenbaar twintigste-eeuwse 
stedenbouwkundige visie meenden te zien.

De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik herkenden in de kritiek die Van 
Ravesteyn had op De Jonghs ‘onevenwichtige stedenbouw’ de twintigste-
eeuwse stedenbouwkundige agenda waarin woningbouw de essentie van 
het stedelijke programma was. Van Ravesteyn maakte zich volgens de 
Delftse architect/historici met andere woorden schuldig aan ‘operatieve 
kritiek’. Zijzelf trachtten in 1980 de stedenbouw van De Jongh, maar 
ook die van Stieltjes en Rose, opnieuw te historiseren door haar vanuit 
haar eigen wetmatigheden en historische omstandigheden te beschrijven. 
Enige jaren eerder had Ed Taverne de uitleg van Amsterdam van haar 
status als een subliem gerealiseerd uitbreidingsplan ontdaan door te 
onderzoeken hoe het werkelijk tot stand was gekomen. Uit zijn onderzoek 
bleek dat er geen masterplan bestond en dat de grachten het gevolg waren 
van een complexe financiële, waterhuishoudkundige en infrastructurele 
onderneming. Zijn rationalistisch wetenschappelijk onderzoek naar een 
periode die reeds was bijgezet in de trofeeënkast van de stedenbouw 
heeft in die zin een sterke invloed uitgeoefend op de generatie historici 
waar De Graaf, Nijenhuis en Van Dansik toe behoorden. 124

De Jongh maakte ook uitbreidingsplannen en, sedert dit na 1901 in het 
kader van de woningwet verplicht was, in 1903 een Algemeen Uitbrei-
dingsplan. Deze plannen zijn steeds beschouwd als de lakmoesproef 
voor de stedenbouwkundige kwaliteiten van De Jongh. De plannen zijn 
sindsdien negatief beoordeeld omdat de woningen goeddeels werden 
gebouwd door speculanten en eigenbouwers, de straten te donker wa-
ren en de wijken direct in contact stonden met de werkgebieden.125 De 
Jonghs uitbreidingen zijn echter nooit besproken binnen de context van 
zijn andere werkzaamheden in Rotterdam. De Jongh werd en wordt 
geprezen om zijn havenwerken, maar verguisd om zijn stedenbouw. 
Doordat stedenbouw in de twintigste eeuw in de eerste instantie als een 
ontwerpende en niet een technische discipline is beschouwd, was er 
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weinig plaats voor de bijdragen van De Jongh aan de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van Rotterdam. Deze neiging om stedenbouw te zien als 
een discipline los van de overige technische ingrepen in de stad, kwam 
opnieuw naar voren in de redactionele opzet van het door Herman Mos-
cowiter geredigeerde boek over anderhalve eeuw Gemeentewerken. 126  
Hierin worden aparte hoofdstukken gewijd aan de stedenbouwkundige 
plannen, de groenvoorzieningen, het sanitair, de haven, de cartografie 
etc. De Jongh, zijn voorgangers en enkele nakomelingen beschouwden 
stedenbouw niet als een aparte discipline, maar als een integraal on-
derdeel van de stadsontwikkeling. Net zoals Van Ravesteyns kritiek op 
De Jongh de stedenbouwkundige agenda van zijn tijd weerspiegelde, 
weerspiegelde de opzet van Moscowiters boek de sectorale structuur van 
de gemeentelijke diensten halverwege de jaren negentig.

Ook de historici die zich recentelijk hebben beziggehouden met de steden-
bouw in Rotterdam rond de eeuwwisseling, analyseerden het werk van 
De Jongh in eerste instantie vanuit zijn uitbreidingsplannen. Zo schreef 
Hetty Berens dat onder De Jongh geen concepten werden gemaakt voor 
de verweving van stad en haven. Wanneer men de aanleg van netwerken 
als onderdeel ziet van het stedelijk project, was deze verweving juist een 
cruciaal onderdeel van De Jonghs concept voor Rotterdam. 127  Om de 
uitbreidingsplannen die De Jongh maakte op hun waarde te schatten 
moeten we ze bespreken in de context van zijn overige werkzaamheden 
aan de stad, en dus ook aan de haven. Over de voorwaarden voor een 
goed functionerend havenareaal zei G.J. de Jongh: “Breng er water, maak 
er sporen”, Over de havenaanleg zei hij: “de schepen zullen de bagger-
molen volgen” en over de stadsuitbreiding: “de stad volgt de haven.” 128  In 
plaats van de verweving van stad en haven te vatten in één transparant 
en regelmatig figuur, waren ze bij De Jongh verweven in één dynamisch 
proces. Dit proces omvatte zowel de ‘vreemde stedenbouwkundige’ ele-
menten die Blijstra over het water en het land zag bewegen, maar ook 
de constante uitbreiding van het havenareaal en daardoor de constante 
groei van de stad. Het proces waarin stad en haven zijn verweven is dat 
van het uiteendrijven van een transparant en regelmatig figuur in een 
complexe structuur: een gemechaniseerde en bewoonde werkplaats.

Onder leiding van De Jongh werden dijken doorgestoken, miljoenen 
kubieke meters grond opgebaggerd, dorpen afgesneden van hun achter-
land en soms geheel weggevaagd en tienduizenden huizen gebouwd. 129  
Het slib dat vrijkwam door het uitbaggeren van de haven werd gebruikt 
om nieuwe zeedijken aan te leggen en de poldergrond op te hogen en 

bebouwbaar te maken. Vandaar dat vlak om de schil van bedrijven weer 
woonwijken werden geplaatst. De bouw van de huizen was onlosmake-
lijk verbonden met de bouw van de havens; het één kon niet zonder het 
ander. 130  De mechanisering van de haven strekte zich ook uit tot in de 
woonwijken, de mensen en machines vermengden zich op het niveau 
van de straat. In het stratenplan dat De Jongh rond 1880 ontwierp voor 
de terreinen ten oosten van die van de RHV werd op nauwgezette wijze 
een boulevardprofiel ontworpen: een brede weg met ruime trottoirs aan 
weerszijden en omgeven door bomen. Deze boulevard onderscheidde zich 
echter van de bekende voorbeelden uit Parijs, Brussel of Wenen door het 
feit dat er goederentreinen dwars doorheen reden. Tussen de klinkers 
waren spoorrails verzonken, waardoor de treinen vanaf de spoorweg-
haven door de woonwijk heen de Persoonshaven en de Koningshaven 
in het Noordoosten konden bereiken. De Jonghs stratenplannen werden 
bepaald door glooiende lijnen; de hoofdwegen kruisten elkaar niet maar 
splitsten zich of liepen in elkaar over. Deze hoofdstructuur omgaf enclaves 
die waren ingedeeld volgens de automatismen van de speculatiebouw 
en het raster van de poldersloten.

Het plan voor de Maashaven uit 1895 liet zien hoe de glooiende trein-
boulevards, de orthogonale grids van de kleinere straten, de parken, 
het netwerk van spoorlijnen, de kadecomplexen, het wateroppervlak en 
het raster van meerboeien en dukdalven één samenhangende stedelijke 
compositie konden vormen. Het wonen werd als één van de havenfunc-
ties opgenomen in het complex. 131  Dit werd met name gerealiseerd in 
de driehoekige wijk aan de zuidoost zijde van de Maashaven die aan 
het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werd gebouwd. Het 
gebied, geheten Hillekop, bestond uit vier grote bouwblokken waarvan 
de grootste twee zijn afgeschuind door de treinboulevard die het gebied 
verbond met de havenspoorlijn en het kadecomplex. In stedenbouwkun-
dige zin waren deze plannen gebaseerd op de vorm van de beweging 
van de technologische haven. De boulevard en het goederenspoor, de 
woonwijk en het industrieterrein, de baksteen en het ijzer werden in elkaar 
geschoven zonder conventionele stedenbouwkundige formaliteiten. Het 
spoor was het netwerk dat de woonblokken verbond met de pakhuizen, 
de kades en de boten; het wonen en werken werd aaneengeregen. Het 
meest in het oog springende stedenbouwkundige element was evenwel 
de boulevard die gedeeld werd door fietsers, voetgangers, karren, auto’s, 
trams en goederentreinen. Ondanks de vele veranderingen die dit gebied 
heeft doorgemaakt is de gemechaniseerde haven nog steeds aanwezig 
in het stadsbeeld, al is het indirect. In de jaren zeventig legde men het 
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metroviaduct aan die langs de wijk zwiert en in de jaren tachtig werden 
een aantal blokken afgebroken en vervangen door een schijf, een toren 
en een plein ontworpen door het Delftse architectenbureau Mecanoo. 
De glooiende vorm van de schijf verwijst naar het metroviaduct, maar 
zou ook kunnen verwijzen naar de veel oudere treinboulevard die nu 
onder het gebouw doorgaat. Het is inmiddels jaren geleden dat de laatste 
vrachttrein door de korte Hillestraat heeft gezwenkt. De straat is nog 
steeds gelegd met spoorlijnen en bekleed met inmiddels ook weer ver-
ouderd en gedateerd jaren tachtig straatmeubilair.

De stedenbouwkundige Frits Palmboom heeft gewezen op de poging 
van De Jongh om in zijn plannen de bestaande landschappelijke struc-
turen in te kapselen, te isoleren en soms geheel weg te vagen. 132  Een 
voorbeeld van inkapseling is dat van het middeleeuwse dorp op Zuid: 
Charlois. De glooiende straten, de singels en de blokverkavelingen van 
het uitbreidingsplan werden om de dorpskern heen gevouwen waar-
door het de rol kreeg toebedeeld van centrum van een snelgroeiende 
arbeiderswijk. Een voorbeeld van inkapseling èn wegvagen is dat van 
het dijkdorp Katendrecht. 133  Bij de aanleg van de Maashaven werd het 
eerste bassin pal tegen de dijk aan gegraven die Katendrecht verbond 
met haar achterland. Daar omheen werden de goederenboulevards, de 
singels en de polderverkavelingen aangelegd. Zo werd het dorp Katen-
drecht een stadsdeel van Rotterdam Zuid. De dorpse bebouwing werd 
vervolgens afgebroken en wat ooit een dorp was bestond nu volledig uit 
stadsblokken. De oorspronkelijke bewoners van Katendrecht en omge-
ving en de nieuwe, afkomstig uit Brabant en Zeeland, vonden werk in 
de haven en trokken in de alkoofwoningen, één-, twee- of driehoog. 134  
Voor de gedeeltelijke afbraak van Charlois en de volledige afbraak van 
Katendrecht moesten 3500 mensen uit hun huizen, 650 huizen werden 
afgebroken en 250 ha grond moest worden onteigend.

Plannen voor de Coolpolder.
Uit de uitbreidingsplannen uit 1883 en 1887 voor de Coolpolder, de 
huidige deelgemeente Delfshaven, blijkt dat De Jongh de geïntegreerde 
aanleg van havenbassins, spoorlijnen en wegen aangreep om de gehele 
stad vorm te geven, en niet slechts de haven(arbeiders)stad op Zuid. 
Het eerste Coolpolderplan van De Jongh behelsde een brede tijhaven 
die in het verlengde van de Parkhaven haaks op de Maas zou worden 
aangelegd en door middel van een kanaal verbonden zou worden met de 
Delfshavense Schie, die Delfshaven verbond met Delft. Hierdoor zou het 
scheepvaartverkeer uit de richting van Delft de Maas kunnen bereiken 

zonder door de fuik van het oude Delfshaven gedwongen te worden. Nadat 
De Jongh water in de Coolpolder had gebracht, legde hij er het spoor aan. 
Hij voorzag twee goederenlijnen die over de brede kades van de nieuwe 
haven zouden lopen en zo het Station Delftse Poort zouden verbinden 
met de Maas. Het kanaal was door zijn dubbele verkeersfunctie verwant 
aan de waterstraat die De Jongh aanlegde in Feijenoord. Tenslotte werd 
ten oosten van de nieuwe haven een brede boulevard aangelegd die het 
park aan de Maas zou verbinden met de diergaarde bij het station. Deze 
boulevard zou door middel van een tunnel onder het spoor doorgaan 
en het eerste begin vormen van een brede ceintuurweg die, net als het 
spoor, de stad zou omringen. Tussen de grote lijnen van de infrastructuur 
ontwierp hij een rudimentair stratenplan, bedoeld voor woonwijken voor 
de midden- en hogere klasse. Het bestond uit een orthogonaal patroon 
van straten parallel aan de Maas, in het verlengde van de doorbraken die 
Rose een kwart eeuw eerder had voorgesteld. Door dit orthogonale grid 
heen, ontwierp De Jongh vervolgens een aantal straten met vloeiende, 
gebogen tracés die bij elkaar kwamen op een rond plein. Ditmaal waren 
de straten niet vloeiend vanwege de goederentreinen, maar vanwege de 
passagierstrams.

Het tweede plan, dat De Jongh in 1887 maakte, had dezelfde elementen 
als dat van vier jaar eerder, maar deze waren op een andere manier sa-
mengesteld. De gemeente Delfshaven had protest aangetekend tegen de 
ligging van de haven die ervoor zou zorgen dat het scheepvaartverkeer haar 
zou passeren. De annexatie van Delfshaven door Rotterdam in 1885 was 
aanleiding om in het nieuwe uitbreidingsplan de oude havendépendance 
van Delft een belangrijkere plaats te geven. 135  De Coolpolder werd niet 
meer gezien als een overloopgebied voor de stad maar als een mogelijk-
heid om Delfshaven aan Rotterdam te binden. De belangrijkste straten 
van het plan werden ook niet langer als jaarringen rond de stad gelegd, 
maar staken parallel aan het spoor direct door naar het westen.
 De hoofdrichting van het plan was veranderd, waardoor ook de tijhaven 
90° werd gedraaid om aan te sluiten op Delfshaven. 136

De haaks op de Maas staande boulevard werd overgenomen uit het eerste 
plan. Ditmaal werd niet het park verbonden met het stationsgebied maar 
werd de boulevard aangesloten op de nieuwe haven. Daarbij zou het 
goederenspoor in deze versie wel over de boulevard worden geleid. De 
‘s Gravendijkwal, zoals de boulevard later zou heten, moest tegelijkertijd 
een representatieve wandelweg en esplanade zijn voor welgestelden, 
alsook een spoorwegtracé voor goederentreinen. De onwaarschijnlijke 
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overlapping van wonen en treinen, werd hier op een nog hoger plan 
gebracht dan op Zuid waar het immers alleen arbeiders betrof. De Jongh 
ontwierp een uitgekiend profiel voor de 40 meter brede boulevard. Het 
wegverkeer bezette de middelste strook van 7 meter. Het flaneren en het 
goederenverkeer deelden de tweede plaats; ten oosten van de hoofdweg 
liep een breed wandeltrottoir, ten westen een dubbel goederenspoor. De 
woonfunctie had de derde plaats; langs beide gevels liep een smal trottoir 
en een ventweg. 137  De bundeling van wegverkeer, goederentreinen en 
mondaine wandelaars werd omkaderd door een vierdubbele bomenrij. 

Het boulevardprofiel laat zien dat De Jongh in zijn stedenbouw wel de-
gelijk een esthetisch ideaal nastreefde waarin het spektakel van techniek 
en infrastructuur werd gekoppeld aan de mondaine grandeur van het 
negentiende-eeuwse stadsleven. De Jongh had het reeds uitgeprobeerd 
in de Oranjeboomstraat die hij in de meer proletarische omgeving van 
Feijenoord had aangelegd. “Door de Oranjeboomstraat en Stieltjesstraat 
worden voortdurend elke dag spoorwegwagons met locomotieven vervoerd 
zonder eenige belemmering van verkeer of bezwaren van ongelukken”, 
aldus De Jongh. Bovendien: “Een uitbreiding van een handelsstad als 
Rotterdam stelt geheel andere eisschen dan die van een luxe stad als Den 
Haag.” 138  Deze uitspraak verschilt niet zoveel van die welke een halve 
eeuw later, na het bombardement van mei 1940 door de ondernemers 
en architecten tijdens de tweede wereldoorlog werden gedaan. De inge-
nieursethiek van De Jongh verraadt zich opnieuw in dit geval van wat  
Peters noemt bordercrossing, waarbij de kennis en technieken van één  
disciplinair veld overgezet worden naar een ander om in een specifieke 
behoefte te voorzien. In dit geval werden de ruimtelijke en technische 
configuraties van het havengebied overgezet naar de stad, om een nieuw 
soort monumentaal stadsbeeld te creëren met daarin een belangrijke rol 
voor beweging en technologie.

Parallel aan de ‘s Gravendijkwal creëerde De Jongh één van zijn grootste 
stadsesthetische kunstwerken: de Heemraadssingel. De singel was deel 
van de uitwerking van het Waterproject van Rose dat enkele decennia 
eerder was opgeleverd. De Jonghs singel was echter twee maal zo groot 
als het origineel van Rose en had een belangrijke verkeersfunctie. De 
enorme schaal van de singel, de brede wegen, de zevendubbele bo-
menrij, de grillige waterpartijen en de weidsheid van de gazons gaven 
een indruk van de schaalsprong die de Rotterdamse stedenbouw had 
doorgemaakt sinds Rose’s Westersingel werd aangelegd. 139  De singel, 
de goederenboulevard en de haven vormden de draagstructuur voor de 

stadsuitbreiding. De ongebreidelde groei van de industriële stad lijkt in 
het tweede uitbreidingsplan op een andere manier te zijn geregisseerd 
dan voorheen gebruikelijk was. De beroemde annexatiedrift van Rot-
terdam deed zich in het plan van De Jongh niet voor als het vanuit een 
dichtslibbend centrum opslokken van gemeentes die toevallig binnen de 
steeds ruimere stadsgrenzen vielen, maar als het gericht aanleggen van 
nieuwe ontwikkelingskernen en -lijnen. Met het tweede Coolpolderplan, 
deed De Jongh hetzelfde als met Charlois op Zuid. Hij maakte gebruik 
van bestaande historische kernen om de oriëntatiepunten voor de nieuwe 
havenstad uit te zetten en de groei van de stad te manipuleren.

Het leek alsof De Jongh het centrum van Rotterdam wilde verplaatsen 
naar de uitbreidingswijk in de Coolpolder, tussen Delfshaven en het 
oude Rotterdam in. Niemand in het politieke en ambtelijke apparaat was 
echter bereid het nieuwe centrum een meter verder dan de Coolsingel 
te bouwen. De Jongh anticipeerde op de verandering van gedachten in 
het stadhuis en voorzag in de toekomst een nieuw stadhuis in de nieu-
we stad ten westen van de Westersingel. De macrostructuur van water, 
groen, spoorlijnen, straten en pleinen die De Jongh projecteerde op de 
Coolpolder was er op gericht het nieuwe centrum te huisvesten in een 
ruim opgezet monumentaal stadscentrum geïnspireerd op het quartier 
Léopold in Brussel, maar dan met treinen, havenkranen en ‘zeekastelen’ 
als achtergrond. 140  Daarom werd op deze plek de montage van spoor, 
water, weg en bebouwing zoals die eerder was toegepast op Zuid extra 
zwaar aangezet, met een architectonische monumentaliteit typisch voor 
Rotterdam. Het nieuwe Raadhuisplein zou uniek op de wereld zijn ge-
weest omdat het haar schoonheid zou ontlenen aan de boten, kranen, 
treinen, auto’s, trams, singels, havens en boulevards om haar heen. 141  Het 
uitbreidingsplan stond of viel niet met de evacuatie van het centrum. Het 
kon daarom in zijn hoofdlijnen worden uitgevoerd zonder dat de poli-
tiek achter de bedoelingen van De Jongh moest staan om het centrum te 
verplaatsen. Met de aanleg van Mathenesserlaan, Heemraadssingel en  
andere onderdelen van het plan werd daardoor als het ware aan twee 
steden tegelijkertijd gebouwd. De Raad dacht een uitbreidingswijk te 
bouwen; De Jongh ontwierp een nieuw stadscentrum. Hij leek er van uit 
te zijn gegaan dat als de ware schaal, schoonheid en dynamiek van het 
nieuwe westen zichtbaar zou worden, het bestuur alsnog zou besluiten 
er haar hoofdkwartier te vestigen. Van de gebouwen die dit stadsdeel tot 
centrum hadden moeten maken zoals een nieuw Raadhuis, een nieuw 
archief en een nieuw museum, is uiteindelijk alleen het archiefgebouw 
gerealiseerd. Het werd in 1899 aan de Mathenesserlaan gebouwd naar een 



104 105

ontwerp van de architect Logemann. 142  Daardoor neemt het nog steeds 
een enigszins afgelegen positie in ten opzichte van wat uiteindelijk toch 
het stadscentrum bleef. Dit heeft overigens wel betekend dat het archief 
van de stad de oorlog overleefde.

Het kegelplan
Het stedelijk project van G.J. de Jongh kan niet worden gereduceerd tot 
één uitbreidingsplan voor Rotterdam. Er bestaat wel één onuitgevoerd 
project dat beschouwd kan worden als de sluitsteen voor de serie ingre-
pen die hij in de stad deed. De Jongh en Gemeentewerken zochten naar  
de beste oplossing voor de ongelijkvloerse kruising van de Heemraads-
singel met het spoorwegtalud ten westen van het station Delftse Poort. 
Van belang was eveneens om de indrukwekkende schoonheid die men 
de spoorwegen toedichtte onderdeel te maken van het stadsbeeld. De 
Jongh kon in Engeland, Duitsland, Frankrijk, België en in zijn eigen 
haven zien hoe de spoorlijnen niet langer twee of meer lijnen op de 
grond waren maar hun eigen landschappen in en om de stad creëerden. 
De Jonghs collega’s waren er echter nog niet in geslaagd de rangeerter-
reinen en spoorwegtaluds, waar soms dertig spoorlijnen naast elkaar 
op een immense dijk lagen, ook werkelijk in de stedelijke structuur te 
integreren. 143  In het laatste decennium van zijn carrière gebruikte De 
Jongh het spoor als drijvende kracht voor de nieuwe stedelijke ontwik-
kelingen op Noord, net zoals hij daarvoor de aanleg van havens had 
aangegrepen op Zuid. Het stedelijke belang van het spoor werd voor 
het eerst duidelijk in De Jonghs voorstellen voor de uitbreiding van 
Blijdorp en Bergpolder uit 1901. De twee belangrijkste planelementen 
waren de grote ceintuurweg, die de noordelijke uitbreidingswijken met 
die in het westen zou verbinden, en het spoorwegemplacement, dat de 
wijken juist van elkaar zou scheiden. 144  In dit plan zou de Heemraads-
singel deel gaan uitmaken van de ceintuurweg. De monumentale singel 
werd geflankeerd door een brede verkeersweg, die zou aansluiten bij 
een weg die met een wijde boog naar de Kralingse plas zou lopen, en 
vervolgens naar Woudestein in het westen. Een tweede systeem van 
doorgaande wegen werd gekoppeld aan de spoorlijnen waarbinnen de 
wijken waren geprojecteerd. De fusie van verkeerswegen met spoordijken 
bracht men voor elkaar door de toevoeging van een derde element – of 
netwerk – de singel. De smalle sloten in de binnenbocht van de dijken 
van de havenspoorweg en de lijn naar Utrecht werden getransformeerd 
in een ensemble van kronkelige waterpartijen, glooiende grasvelden en 
diverse boomsoorten. Hierlangs werd een brede weg aangelegd. Precies 
waar de Heemraadssingel begon, ontmoetten de beide lijnen elkaar en 

liepen zij gebundeld naar het station. Het spoorwegemplacement vormde 
zodoende het middelpunt van een ensemble van weg, singel, spoordijk, 
singel, weg, waarvan het profiel enkele honderden meters breed was.  
Het was alsof de Heemraadssingel werd gespiegeld aan weerszijden van  
het spoorwegemplacement. Treinen naderden tussen hoge bomen en 
waterpartijen het station; de flanken van de dijk vloeiden op natuurlijke 
wijze over in de glooiende gazons; zwanen landden op het water en de 
eerste auto’s reden langs een kilometerslang park de stad in. Het was niet 
in de eerste plaats bedoeld als een aantrekkelijk décor voor de inkomende 
reiziger maar als een pragmatisch instrument. Door het bundelen van 
diverse netwerken, water, groen, spoor en verkeer, werd het totaal groter 
dan de som der delen.

De Jongh stelde voor twee overgangen te maken; één vanaf de ‘s Gra-
vendijkwal, en één vanaf de Heemraadssingel. De eerste zou bestaan uit  
een trappenbrug voor het wandel- en fietsverkeer. De tweede zou het 
grote verkeer van de ceintuurweg met een viaduct over het spoor bren-
gen. Op deze plek lagen de stadsdelen veel dieper ten opzichte van de 
spoordijk en zouden er enorme ophogingen nodig zijn om het verkeer 
op de gewenste hoogte te brengen van 8 meter boven N.A.P. In de ver-
knoping van de Heemraadssingel met het spoorwegtalud zag De Jongh 
een kans om de koppeling van netwerken en de stedelijke dynamiek tot 
een monumentaal hoogtepunt te brengen. Aan weerszijden van het spoor 
moesten in wat rond de eeuwwisseling het ‘kegelplan’ werd genoemd 80 
ha grond tot 5 meter worden opgehoogd. De ceintuurweg rees omhoog 
met twee kegelvormige grondlichamen, en oversteeg door middel van een 
monumentale stenen en stalen brug het spoorwegemplacement. 145  Het 
ceintuurverkeer werd vanuit de diepte van de polder omhoog geslingerd 
– even was het spoorwegemplacement een snelstromende rivier onder 
een brug – reed weer omlaag en vervolgde zijn tocht door de stad. Dit 
plan zou het hoogtepunt zijn geweest van De Jonghs werk in Rotterdam. 
Zijn stedelijk project zou zich hebben geopenbaard als de regie van de 
verschillende technologische netwerken tot een meeslepend spektakel 
van stedelijke modernisering en groei.

Het verzet tegen dit plan vanuit het stadsbestuur was groot. Eigenlijk 
wilde men een tunnel, omdat dit goedkoper was. Het stadsbestuur was 
zo tegen het kegelplan gekeerd, dat ze pleitte voor de ophoging van de 
spoordijk zodat een tunnel zeker goedkoper zou zijn dan een viaduct. 146  
De Jongh verzette zich tot aan het einde van zijn dienstbetrekking tegen 
de kritiek op het kegelplan. Zijn strijdlust werd ingegeven door het feit 

afb. 39, 40
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dat dit project voor hem het summum van zijn werk aan Rotterdam 
zou betekenen, en dat de kritiek zich juist richtte op wat we als de kern 
van zijn werk kunnen beschouwen. Het stadsbestuur vond dat als De 
Jongh een schitterend panorama wilde, hij maar een uitzichttoren moest 
bouwen. 147

In 1907 kwam De Jongh met een nieuw plan: Spoorwegen in en om Rot-
terdam. 148  Daarmee probeerde hij de bezwaren tegen zijn kegelplan te 
ontkrachten door het project in een internationaal kader te plaatsen. Het 
thema was de hedendaagse ontwikkelingen in de positie van stations 
en spoorwegemplacementen in de stad. Uit de lyrische beschrijvingen 
van de mogelijkheden van het spoor wordt het duidelijk dat De Jongh 
van de spoorwegen een even grote stedelijke vernieuwing verwachtte als 
twintig jaar eerder van de havenaanleg. 149  De Jongh liet een groot aantal 
Europese stationsemplacementen op een uniforme schaal tekenen. Zijn 
voorstellen voor Rotterdam werden in dezelfde schaal getekend. De inter-
nationale voorbeelden staan voor al dan niet succesvolle oplossingen van 
een vraagstuk dat ook op Rotterdam van toepassing was: de confrontatie 
van spoorwegen met wegverkeer. In Leipzig had men bijvoorbeeld het 
emplacement in een open ingraving aangelegd, zodat de straten er door 
middel van bruggen overheen gelegd konden worden. In Londen had 
men het probleem van de kopstations, en hun onderlinge verbinding, 
dat men oploste door onder de Theems ondergrondse treintunnels aan 
te leggen. In Parijs had men hetzelfde probleem, maar legde men een 
ceintuurbaan aan die de kopstations ‘buitenom’ met elkaar verbond: la 
petite ceinture. Over de ondergrondse tunnel tussen de stations Bruxelles-
Nord en Bruxelles-Midi zegt De Jongh tenslotte: “Dit is zeker één van de 
sprekendste voorbeelden om aan te tonen dat kopstations en gordelbanen 
voor een groot doorgaand verkeer niet voldoende zijn.” 150  In Amsterdam 
was De Jongh enthousiast over de ligging van het Centraalstation, maar 
tegelijkertijd pleitte hij voor een aanplemping van het Westelijk en Ooste-
lijk dok om hier bedrijfsterreinen aan te leggen, die met een groot aantal 
bruggen met het centrum verbonden zouden zijn. Over Utrecht schreef 
hij: “Geen stad ondervindt in zo hoge mate als Utrecht de bezwaren van 
de haar omknellende spoorwegen, ten opzichte van het gewoon verkeer 
te land en met betrekking tot de stadsuitbreiding.” 151 

De Jonghs favoriete casus was echter Berlijn; hier had men in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw de Stadtbahn gebouwd, een bovengrondse 
stadsmetro. Deze bestond uit stenen viaducten met twee sporen voor 
stadstreinen en twee voor internationale goederentreinen; ‘s nachts reden 

er goederentreinen overheen. De Jongh schreef: “Om 1 uur ‘s nachts zag 
ik daar aan de Alexanderplatz de groentrein aankomen die ‘s morgens te 
voren om 9 uur Rotterdam verlaten had.” 152  De Jongh had verschillende 
redenen om door de Stadtbahn gefascineerd te zijn: Ten eerste was de 
Stadtbahn een voorbeeld van de vermenging van passagiersverkeer en 
goederenverkeer en werd hier de werkstad en de woonstad vermengd op 
een manier die ook hij nastreefde. Ten tweede zag De Jongh misschien 
de werkelijke schaal van de hedendaagse stad voor ogen, in de vorm van 
de groenten die uit Rotterdam in Berlijn aankwamen. De Jonghs visioen 
liet zien dat de steden door de infrastructuur onderling verbonden waren, 
zelfs deel uitmaakten van iets dat veel later één grote virtuele metropool 
genoemd zou worden. 153  Rotterdam en Berlijn maakten deel uit van één 
structuur, waarin de netwerken tegelijkertijd opereren op het niveau van 
de buurt als op het niveau van de wereld. De steden openden zich naar 
elkaar over afstanden van honderden of duizenden kilometers. Die nacht 
op Alexanderplatz zag De Jongh wellicht hoe Rotterdam slechts een deel 
was van een enorme gemeenschap van mensen en goederen die bestaat 
bij gratie van de snelheid van de uitwisselingen, zonder grenzen.

De Jongh confronteerde in zijn rapport het Rotterdamse stadsbestuur met  
de onafwendbaarheid van de toekomstige ontwikkeling van de stad. “Wat  
zal de toekomst voor Rotterdam brengen ten opzichte van het spoorweg-
verkeer? Wij moeten daarbij bedenken dat Rotterdam tegen het midden 
van deze eeuw meer dan een miljoen inwoners zal tellen, dat Rotterdam 
zal worden de grootste en bedrijvigste stad van ons vaderland. Die toename 
van bevolking, die steeds groter wordende betekenis van onze stad als 
knooppunt van het wereldverkeer, zal een daarmee geëvenredigde uitbrei-
ding van het spoorwegverkeer met zich meebrengen. De aaneengesloten 
bebouwing zal zich tot voorbij Schiedam uitstrekken; het buurtverkeer zal 
toenemen en nieuwe lijnen zullen worden aangelegd, waaronder zeker 
eene die Rotterdam en Amsterdam linea recta verbindt.” 154 

In die context presenteerde De Jongh de spoorwegen als de infrastructuur 
die hoort bij een stedelijke agglomeratie van deze schaal. Spoorwegen 
bezaten niet alleen de vereiste schaal, snelheid en capaciteit, zij zouden 
zowel het goederenvervoer als het mensenvervoer kunnen opnemen. 
Daardoor maakten zij het mogelijk de twee aspecten van de bedrijvige 
stad te bundelen. Het kegelplan was bedoeld als een stedenbouwkundig 
kunstwerk met dezelfde betekenis voor de gemechaniseerde netwerkstad, 
als het dorpsplein heeft voor het dorp. In het kegelplan werd de essentie 
van de stad tot uitdrukking gebracht in een rijke enscenering van ver-
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schillende routes, beelden en functies. In zijn pleidooi voor het plan is 
De Jongh expliciet over zijn esthetische en stedenbouwkundige ambities: 
”Wanneer men zich voorstelt den Heemraadssingel, die over een 25 tal 
jaren verrukkelijk mooi zal zijn, langzaam oploopende totdat hij op het 
hoogste punt bij de brug den omtrek beheerscht, waar een portiek van 
de brug zich scherp tegen de lucht kan aftekenen, het stationsterrein in 
de diepte latende, een uitzicht openende naar 4 zijden langs beplante 
weteringen, die den spoorweg begrenzen en in het andere stadsgedeelte, 
dan kan voor iemand, die iets voelt voor het schoon van stedenbouw, de 
keuze niet moeilijk zijn.” 155 

De Jongh presenteerde zijn kegelplan in een periode dat zijn macht over 
Rotterdam steeds minder vanzelfsprekend werd. Zijn onverzettelijkheid 
ging gelijk op met de weerzin van de bestuurders. Het ging echter om 
meer dan het plan en de persoon Gerrit Jan de Jongh. Het stedelijk project 
onder De Jongh hing volledig samen met de integratie van de verschillende 
werkvelden van de dienst Gemeentewerken in één enkele hiërarchie. 
Hierdoor waren ingenieurswerk, stedenbouw en zelfs telecommunicatie 
delen van één centraal geleide onderneming. Deze organisatorische en 
fysieke verknoping en overlapping kreeg zijn hoogtepunt in het kegel-
plan. De basis hiervoor, de synergie van de verschillende disciplines, 
was precies hetgeen wat werd ontmanteld aan het einde van De Jonghs 
régime. Twee jaar na zijn afscheid in 1910 zou men de dienst Gemeen-
tewerken opsplitsen in vijf hoofdafdelingen: Havenwerken, Bestratingen, 
Architectuur & Stedenbouw, Werktuigen en Speciale Werken. 156  Het 
stedelijk project, waarmee de gemeentelijke overheid de regie voerde 
over de gelijktijdige aanleg en transformatie van haar verschillende fy-
sieke en organisatorische netwerken en onderdelen, zou hierna moeilijk 
te identificeren zijn. Door de Woningwet zou stedenbouw – het maken 
van uitbreidingsplannen – gezien worden als datgene waarmee de stad 
haar sociale, economische en culturele conditie en ambitie openbaart. 
Maar het stedelijk project als een pragmatische cultuur van het dingen 
met elkaar verbinden, van het regisseren van dynamische processen en 
van het ‘werk met werk maken’, zou echter op de werkvloer van de stad 
blijven voortbestaan.
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Hoofdstuk 2

Rotterdam verdwijnt en 
verschijnt, 1940  – 1948

INLEIDING

In 1965, een kwart eeuw na het bombardement op Rotterdam, verscheen 
van de historicus Rein Blijstra het boek Rotterdam, stad in Beweging. Het 
kan gelezen worden als de officiële kroniek van de wederopbouw van 
Rotterdam die plaats vond onder de stedenbouwkundige leiding van 
Cornelis van Traa. Blijstra: “De wederopbouw van de binnenstad was 
een schier bovenmenselijke taak. Men had nergens een voorbeeld of een 
traditie, men was letterlijk gedwongen ‘uit het niets’ te scheppen. Wij 
mogen dit bedenken als we later tot de slotsom komen dat het in enkele, 
of zelfs vele opzichten, misschien zelfs beter had gekund.” 1
 Dat de stad niet opnieuw opgebouwd kon worden op de ruïnes van 
de oude stad, maar uit het niets geschapen moest worden, kwam niet 
zozeer voort uit het bombardement, maar uit de beslissing om het puin 
te ruimen en alle percelen te onteigenen. Blijstra’s wederopbouw mono-
grafie van Rotterdam vertelt over de manier waarop een aangrijpende 
historische gebeurtenis een stad kan provoceren tot het in gang zetten 
van voorheen onvoorstelbare projecten. De interactie tussen geschiede-
nis en stedenbouw speelt een belangrijke rol in het boek: “Het zal ons 
doel zijn, na te gaan, hoe de logische en soms onlogische ontwikkeling 
was: hoe uit onvoorziene en ook niet te beïnvloeden oorzaken tastbare 
en niet altijd aangename gevolgen voortvloeien. Hoe de mens ingreep 
in de historische gebeurtenissen en hoe hij zelf deel uitmaakt van de 
historische gebeurtenissen, deze laatste vormt en er door bepaald wordt.” 2  
Blijstra’s boek is zowel een reconstructie van de historische feiten als een 
recensie van de verschillende stedenbouwkundige en architectonische 
projecten die in het kader van de wederopbouw gerealiseerd waren. Stad 
in beweging werd geschreven vóórdat de ideologie van kleinschaligheid 

 149. Het grootste deel van het rapport behandelde een netwerk van goe-
derenstations over de gehele stad en de ideale structuur van een stationsem-
placement: “Wanneer een stad een groote uitgebreidheid verkrijgt, kan men 
niet met één locaal-goederenstation volstaan, maar moet zowel in het cen-
trum als in de noordelijke, zuidelijke, westelijke en oostelijke stadskwartie-
ren locaal-goederenstations worden aangetroffen. Een inwoner van ’t noor-
den van een groote stad kan zijn goed toch niet in’t zuiden der stad gaan    
halen; de locale transport kosten zouden daardoor in vele gevallen grooter 
worden dan het spoorwegvervoer over vrij grote afstand.” Niet alleen moest 
de stad voor De Jongh goed bereikbaar zijn voor goederen, eenmaal daar 
aangekomen moesten deze ook zo snel en efficiënt mogelijk over de stad ver-
spreid kunnen worden. Zie: G.J. de Jongh, Spoorwegen in en rond Rotterdam, 
Rotterdam 1907
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