Editorial

De ontwil<l<eling van de

mobiliteit is voor de samen-

leving van onschatbare betekenis. Dit geldt voor
geen ander land zo sterk als voor Nederland; onze

geschiedenis is er van doortrol<l<en. De Couden
Eeuw is te danken aan het zeilschip, de Industriële
Revolutie is ondenkbaar zonder de stoomlocomo

tief. En in de zoe eeuw zorgen auto en vliegtuig

In deze uitgave van Monumenten een drietal artil<elen over verschillende aspecten van het mobiele
erfgoed Een mijlpaal in de vaderlandse vliegtuigbouw: de Fokker Friendship Een l(ijkje bij Het
Havenmuseum Ín Rotterdam en een nog onderbe-

licht onderwerp: lijnvormig infrastructureel erfgoed.
0ok bij het mobiele erÍgoed zijn vrijwilligers van het

voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijl<heden.

grootste belang. Maak kennis met Cerrit Kruiimel,

Nederland valt nlet te begrijpen zonder de geschie

vrijwillíger bij Het Havenmuseum
En verder... drie restauratie artil(elen en herbestem
ming van l<erl<elijl< gebouwen in Appingedam In het

denis van scheepvaart, railvervoer, wegverl<eer en
luchtvaart. Mobiliteit is het Íundament onder de
moderne maatschappij Mobiliteitsgeschiedenis
leeít voori in het mobiel erÍgoed, de collectie histo
rische vervoermiddelen die door particulieren en

kader van de reel<s artikelen over landschapsele
menten worden ditmaal eendenkooien belicht Een
cultuurhistorisch fenomeen dat gelijk staat aan

musea vooT het nageslacht behouden wordt. Mobiel

molens en gemalen.

erÍgoed getuigt van een indrukwekkende historische ontwil<l<eling en verdient het om behouden en

Wilt u reageren op het thema Mobiel erÍgoed of een
van de andere onderwerpen in dit nummerl Dat

gepresenteerd te worden, nu én later.
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of hebben ingezet voor het behoud van
cultureel erÍgoed. Deze keer Rein Schuddeboom, directeur van het Havenmuseum te
Rotterdam. Een man met een grote ervaring in

het behoud en de restauratie van historische

Boerderij 'Oldenbosch' in Nansum
door Harry Boerema en Mijnard Scheers
Tijdens de restauratie van deze boerderij is vanachter
behanglagen en latere verÍlagen in cultuurhistorisch

vaartuigen.

Rein Schuddeboom

opzicht zeer waardevol schilderwerk te voorschijn

Rein Schuddeboom werd geboren te Den Helder. Na zijn middelbare

gekomen uit de periode rond r 8oo. Dit artikel be-

schoolopleiding studeerde hij scheepsbouw en bouwkunde aan de Technische
Universiteit Delft. Van r983 tot 1987 was hij zelfstandig ondernemer. Eerst

schrijÍt de vondsten tegen de achtergrond van de
bouwgeschiedenis van'0ldenbosch'.

zeilcharter met een historische bedrijÍsvaartuig, daarna in combinatie met
een restauratiebedrilf voor voormalige bedrijfsvaartuigen en een winkel in
scheepsbenodigdheden voor klassieke schepen. Na een managementÍunctie
bij Spido Rotterdam en een adviesÍunctie voor nautische prolecten te hebben

En

vervuld kwam hij in r98z als operationeel directeur bij Het Havenmuseum te
Rotterdam. Sinds zoo4 is hij daar algemeen directeur. Momenteel is hij tevens

verder

De Portugese Synagoge

door Kees Doornenbal

part-time directeur van de Stichting Mobiel Erfgoed Centrum, een stichting die
zich specifiek inzet voor het behoud van de kennis en kunde die nu nog
aanwezig is bij vrijwilligers en eigenaren van mobiel erÍgoed. Het doel van de
stichting is om deze kennis en kunde te kunnen overdragen naar nieuwe

Vakmanschap - Restauratie van de
verwaarloosde villa Tricot-Jan
door Theo van )e'Í'Íelt
... de kerk zit weer voll

door Matthijs

D

ríebergen

eigenaren en vrijwilligers.
Daarnaast vervult hij diverse nevenÍuncties, onder meer als bestuurslid en

portefeuillehouder van het Nationaal Register Mobiel ErÍgoed (ruBtrll) van de
stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en bestuurslid van de Federatie

0ud Nederlandse Vaartuigen (roruv).
Het RotteÍdamse Havenmuseum De collectie van Het Havenmuseum geeÍt
een goed beeld van de haven van Rotterdam tussen rB5o en r970. Aan de
hand van de volledig opgeknapte historische bedrijÍsvaartuigen,
stoommachines en scheepsmotoren herleven vroegere tijden in dit'werkend'
museum. Langs de kade van de Leuvehaven liggen de historische schepen
klaar om bij mooi weer uit te varen voor een tocht over het water. Ook vindt
u hier de kranen die v[oeger gebruikt werden om goederen te laden en te
lossen.
Sinds Íebruari zoog is in het Verolme Paviljoen de presentatie'Haven in

Beeld'te zien. Men heeÍt hier de keuze uit zoo met zorg geselecteerde films
die een gevarieerd beeld geven van de activiteiten in de Rotterdamse Haven
van toen en nu. Binnen in de werkplaatsen laten presentaties en
demonstraties van oude ambachten iets zien van de hectÍek in en rondom de
haven van weleer. Verderop, op de scheepshelling Koningspoort bij de 0ude
Haven, worden historische schepen gerestaureerd.
Nederland is transportland nummer

r in

Europa. Met de objecten die binnen

de wereld van het mobiele erÍgoed worden behouden is op een prachtige

wijze de mobiliteitsgeschiedenis van ons land weer gegeven. Het gaat daarbij
niet om de objecten alleen, maar ook om de wereld erachter en de context
waarin het zich afspeelt.
ln de situatie van Het Havenmuseum betekent dat dat het zich niet alleen
bezighoudt met behoud, beheer en presentatie van de collectie, de
basistaken van een museum, maar juist ook met de meerwaarde die het kan
betekenen voor de ruimtelijke ordening en attractiviteit van de stad.
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Tekst Maaíke Roos en Monica Lundstróm I beeld Het Havenmuseum
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haar centrum razendsnel weer op en krijgt daarmee een ander,

Liggers De 0ude Haven bruist! Niet alleen is het er omgeven
van leuke caÍeetjes, podia en restauTants, maar ook zijn er de

moderner uiterli.ik. Door de schaalvergroting in de scheepsvaart

mooiste historische zeilende bedrijf svaartuigen te vinden.

Rotterdam bouwt tildens de wederopbouw in de jaren vijftig

passen de grote zeeschepen allang niet meer in de kleine mid-

Deze authentieke schepen worden meestal echt bewoond.

deleeuwse stadshavens. Cedurende de jaren zeventig verschui-

Vooral tijdens de zomer is het in de haven erg gezellig en

heerst er grote bedrijvigheid. De meeste liggers werken dan

grotendeels uit de stad.

steeds juweelties te vinden die herinneren aan het mooie

vol overgave aan hun schip. Vele scheepseigenaren kunnen
een ligplaats in de museumhaven bemachtigen. ZelÍs als het
schip nog niet is gerestaureerd. Bouwen hoort bij Rotterdam
en draagt mee aan de dynamiek van het museum.

RotteÍdam van 'toen'. De binnenhavens van Het Havenmuseum

Een stukje verderop, in het Haringvliet, is een mooie mix van mu-

in het waterstadgebied zijn daar een prachtig voorbeeld van.
0p de plek waar Rotterdam ooit ontstond wordt een bijzondere

seale, iets minder museale, charterschepen en passanten te vin-

collectie schepen en historisch maritiem erÍgoed gerestaureerd,
bewaard en gepresenteerd. Dit unieke buitenmuseum is al tijden gezichtsbepalend voor het centrum van de stad.

hier worden de schepen zelÍs op historische wijze afgemeerd.

den. In de Wijnhaven wordt het beeld historisch gezien compleet,
De

Bierhaven, grenzend aan de Leuvehaven, is aan drie zijden omsloten door woningbouw. De schepen van particuliere eigenaren
liggen hler als decor voor de collectie van Het Havenmuseum.

Het Havenmuseum toont de technische ontwikkeling van de

tot r970. De museale collectie
gecombineerd
particuliere
wordt
met r30
eigenaren in het bezit

vrijwilligers

van historische schepen. ldeaal voor hen is scheepshelling
'Koningspoort', de enige doe-het-zelf helling in het gebied,
waar alleen schepen van vijÍtig jaar of ouder gerestaureerd mo-

ten zoals de schepen, kranen, de elevator of de stoomslepers.

Rotterdamse haven van ca. r850

gen worden.

Het Havenmuseum heeft meer dan zoo vrijwilligers. De meesten van hen zijn betrokken bij speciÍieke ob.iecSoms worden er speciaal voor collectiestukken stichtingen op-

gericht. De vrijwilligers in deze stichtingen onderhouden de objecten en zorgen ervoor dat ze in werkende staat gehouden
worden. Zonder deze Íantastische werkkrachten zou Het

Het Havenmuseum is niet alleen gelegen aan de Leuvehaven,
maar ook in de Bierhaven, Wijnhaven, 0ude Haven, Haringvliet

Havenmuseum nieï kunnen bestaan. 0ok de rondleiders en een
aantal van de publieksmedewerkers zijn enthousiaste vrijwilli-

en Delfshaven. Uniek: het museum is gratis toegankelljk!

gers.

Soms is het zelÍs zo dat een object elders in de regio komt te

Scheepshelling Koningspoort Bil scheepshelling Konings_
poort aan de 0ude Haven Testaureren scheepseigenaren zelfstandig, of met assistentie op authentieke wijze hun schepen.
De werf is in r9B3 gebouwd in de stijl van begin 2oste eeuw.
In de nabije omgeving zijn ook een aantal bedrijven gevestigd
die gespecialiseerd zijn in het restaureÍen van historische
schepen.
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ven de havens richting het zeegebied en verdwijnen daarmee

Niet alle charme van Rotterdam is verloren gegaan. Er zijn nog

Foto liuks:

0nderhoud aan

liggen omdat wij daar enthousiaste vrijwilllgers voor het object

kunnen vinden of omdat het object daar beter tot zijn recht
komt.

Presentaties en tentoonstellingen ln het Verolme pavil_
joen, het entreegebouw van Het Havenmuseum, vindt u diverse presentaties. Zo kunt u bijvoorbeeld genieten van de
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audiovisuele presentatie'haven in beeld'. ln de linkerÍlank
van het Paviljoen is de tentoonstelling over de 'koning van

het VooÍtgezet 0nderwijs. Omdat Het Havenmuseum haar erÍ

de stapelloop'Cornelis Verolme te vinden. cedurende het

goed niet alleen als doel, maar ook als middel wil inzetten,
hebben de opdrachten in het museum een sterk praktisch ka-

jaar zijn er diverse wisselende presentaties en/of tentoon
stellingen in het paviljoen te zien. Maar het museum is na-

gezet. 'Leren door

rakter. De leerlingen worden zoveel mogelijk zelÍ aan het werk

doen'is niet alleen een bewezen efÍectieÍ

tuurlijk vooral de objecten die aan de kade staan oÍ in het
water liggen. Ze zijn prachtig om te zien en alle objecten zijn
in een werkend staat'klaar om te draaien'. Aan boord van

educatiemiddel, maar houdt ook de objecten in 'klaar-om-te-

de schepen en objecten zoals de Stadsgraanzuigeng is te

Een aantal keer

zien hoe men vroegeT aan boord leefde en werkte. leder object is als het ware een museum op zich. Soms zijn onze objecten elders in het land te bewonderen'Havenmuseum on
tour'bij maritieme evenementen elders in het land oÍ in een

menten. Maritiem Kwartier tijdens de Wereldhavendagen is het
gÍootste evenement. De havens liggen dat weekeind vol met

nabijgelegen buurland.

draaien'staat.
perjaar organiseert Het Havenmuseum evene-

gastschepen en overal in de loodsen en op de kade zijn de-

monstraties te zien van overslag, smeden, klinken, knopen en
nog veel meeT. Een weekeind dat niemand mag missen en een

weekeind waar alle medewerkers en vrijwilligers van Het

Bezoekers leder jaar trekt het museum duizenden bezoekers
uit binnen- en buitenland. De meest prachtige foto's worden
gemaakt met Het Havenmuseum als decor. Het is een museum waar niet alleen de bewuste museumbezoeker komt,
maar ook de studenten die mooie Íoto's willen maken op een
unieke plek. En prachtige plek om te vertoeven voor de bewo-

Havenmuseum druk in de weer zijn.
De schepen van Het Havenmuseum zijn altijd in een 'klaar-om
te-varen'staat. ln de zomer vaTen onze stoomslepers iedere
zondag voor het publiek en in de winter voor Sinterklaas. Een
groot deel van het jaar kan men ook rondvaarten maken met

ners in het gebied, mensen die in het gebied werken en de
toevallige voorbijgan ger.

de waterbus langs onze havens en natuurlijk zijn de schepen te

Het Havenmuseum ontvangt jaarlijks ook veel schoolkinderen.

uw congres te houden oÍ uw vergadering. Zelfs in onze objecÍIl
ten kunt u vergaderen.

Het museum heeft lespakketten voor het Basis 0nderwijs en

huur voor bedrijven en particulieren. Zo ook onze vergaderruimte en het Verolme Paviljoen. Een uiterst sfeervolle plek om
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