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U heeft het boekje in handen dat hoort bij de tentoonstelling ‘Dubbelportret van een havenwijk’. 
Deze tentoonstelling die u langs 18 panelen door de Rotterdamse wijk Katendrecht voert, vond eerder plaats in Antwerpen.  
Achttien onderwerpen die het dagelijks leven in een havenwijk beheersen of beheersten, worden met elkaar vergeleken. 
Zo leert u het leven in een havenwijk nog beter kennen. Misschien levert het heimwee op naar een tijd die niet meer is of misschien 
is het een reden om vol enthousiasme naar de toekomst te kijken. 

Het Schipperskwartier in de stad Antwerpen werd, na een periode van verval, grondig gesaneerd. 
Onder het motto ‘Een verleidelijk stukje Antwerpen’ werd de wijk opgeknapt met heraanleg van pleinen, regulatie 
van de prostitutie en de inbreng van projectontwikkelaars. 

In Katendrecht vond Antwerpen haar partner voor de tentoonstelling. Een wijk die ook grondig wordt aangepakt. Voor de 
teksten over Katendrecht werd de Katendrechtse Bewoners Organisatie benaderd en in januari 2008 opende de tentoonstelling in 
het Schipperskwartier. De Katendrechtse delegatie, aanwezig bij die opening, was zo enthousiast over de tentoonstelling dat zij deze 
graag ook in Rotterdam wilde laten zien. 

Zo gezegd, zo gedaan. Bij het project ‘Poen voor je plan’ werd een aanvraag ingediend om de tentoonstelling te 
financieren en leden van de werkgroep Levendig en Leuk bogen zich over het ‘verrotterdamsen’ van de teksten en panelen.  
Het eindresultaat kunt u aan de hand van dit boekje bewonderen.

Naast een kaart van Katendrecht met daarop een voorgestelde wandelroute treft u in dit boekwerkje ook alle panelen 
aan, zodat u ze thuis nog eens rustig kunt bekijken.

Wij wensen u veel plezier met de tentoonstelling ‘Dubbelportret van een havenwijk’ en zien u graag terug op de Kaap!
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Katendrecht - Rotterdam
Eerste Katendrechtse Haven rond 1900
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Katendrecht - Rotterdam

De naam Katendrecht duikt voor het eerst op in officiële  
documenten aan de vooravond van de 13e eeuw (1199). 
Tegen het einde van de 19e eeuw was Katendrecht 
uit gegroeid tot een welvarend, idyllisch polderdorp, waar  
de Rotterdamse beaumonde de zomerdagen doorbracht. 
In 1895 werd Katendrecht geannexeerd door de gemeente 
Rotterdam, die op zoek was naar gronden voor de niet  
aflatende uitbreidingsdrang van haar haven. Het dorp  
ging integraal tegen de vlakte. In de plaats kwamen  
haventerreinen en spoorweg emplacementen. Die werden  
al snel gevolgd door goedkope arbeiderswoningen,  
zeemanskroegen en ‘boarding houses’ - met de bijhorende  
prostitutie en Chinese eethuizen in hun kielzog.  
Katendrecht werd een schiereiland, gevangen tussen de 

Rijn- en Maashaven. Vandaar de bijnaam ‘de Kaap’. Tot in  
de jaren ’80 van de vorige eeuw droeg de wijk het  
weifelachtige aureool van hoerenbuurt waar je maar  
beter wegbleef indien je er geen zaken had. En met dat  
negatieve imago heeft de buurt nog altijd af te rekenen.

Maar het tij is er aan het keren. Rotterdam heeft een 
aantal stadsvernieuwingsprojecten klaar, die van de wijk  
opnieuw een plek maken waar het aangenaam wonen  
is, vlakbij één van de grootste wereldhavens. Een groene  
kade, hagelnieuwe wooncomplexen, een promenade,  
aanlegsteiger voor watertaxi’s en De Rotterdam:  
Katendrecht staat weer op de kaart!
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Schipperskwartier - Antwerpen
De Veemarkt rond 1900
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Schipperskwartier - Antwerpen

De contouren van het Schipperskwartier zijn reeds terug  
te vinden op stadsplannen uit de 13e eeuw. Wat ooit begon 
als een moerassige volkswijk aan de noord grens van de  
stad, groeide in de laatste twee eeuwen uit tot  
wereldberuchte uitgaans  buurt die het hoogste en laagste  
in de mens naar boven haalde - passie. Geboren uit een  
eenzaam zeeleven en verhongerend vasteland, kwam het  
Schippers kwartier op het einde van de 19e eeuw tot bloei. 
Ondeugd werd er tot kunst verheven. Maar ook het  
nestgevoel vierde hoogtij in deze dichtbevolkte wijk van  
schippers en dokwerkers. Tot de haven na Wereld oorlog II  
de trossen losgooide en noordwaarts dreef, richting zee.  
Het zout van de Antwerpse aarde - de matrozen - verdween  
en liet het Eerste Kwartier ontredderd achter. 

Maar in 2003, net op het moment dat niemand nog dacht  
dat het ooit in orde zou komen met de buurt, kwam de 
stad met een toekomstplan op de proppen en werd  
het Schipperskwartier grondig ‘gesaneerd’.

En nu? Onder het motto ‘Een verleidelijk stukje Antwerpen’  
pompt de stad geld en dromen in het kwartier.  
De heraanleg van Falconplein en Sint-Paulusplaats, streng  
gecontroleerde prostitutie, een biomarkt, jonge artiesten  
en dure projectontwikkelaars - er kondigt zich opnieuw  
een toekomst aan. Ook al is het er een zonder  
matrozen. Nu maar hopen dat de passie opnieuw  
ontvlamt...
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De entree
Brede Hilledijk 
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De entree

De tentoonstelling ‘Dubbelportret van een havenwijk’ 
begint op de Rode Loper (bij Santos), daar staat het 
algemene paneel. Iets verderop vindt u ook paneel 1:  
De entree.

De entree van Katendrecht was vroeger, voor de eeuw- 
wisseling tussen 19e en 20e eeuw, toen er nog geen sprake 
was van Rijn- en Maashaven, helemaal niet op deze plek.  
Bezoekers en passanten kwamen aan op de Linker Veerdam  
met het veer uit Rotterdam. Vanuit Katendrecht leidden  
de wegen verder naar zuidelijker gelegen steden als Breda 
en Antwerpen.

Rond de 20e eeuwwisseling werd deze kruising de nieuwe 
entree van Katendrecht als gevolg van het graven van de  
havens. In de volksmond wordt dit gedeelte van de wijk  
ook wel ‘de Pols’ genoemd. Dit Polsgebied vormde zo’n  
100 jaar lang, door zijn bebouwing met havenloodsen,  
pakhuizen, opslagterreinen en zware industrie, een  
ongewenste en isolerende deken voor de daarachter  
gelegen woonwijk. Vanwege de vele havenactiviteiten  

1

1
i
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De entree
Eind jaren ‘70 Wigblok

op de Kaap werd dit smalle gebied ook nog eens  
doorsneden door zo’n 14 intensief gebruikte spoorlijnen  
waardoor je altijd op je hoede moest zijn voor rangerende 
treinen.

Santos
Een opvallend monument aan het begin van de entree is 
het pakhuis Santos, gebouwd in 1903 voor de opslag van 
Braziliaanse Santos-koffie. De opdracht voor de bouw was 
gegeven door het Blauwhoedenveem, de huisarchitect 
van deze firma was J.J. Kanters. Voor het ontwerp van dit  
pakhuis werkte hij samen J.P. Stok Wzn. (bekend van de 
Maassilo aan de Maashaven). 

Het pakhuis was heel lang het hoogste, grootste en  
modernste pakhuis van de stad. Met zes verdiepingen  

was het gebouw 24,5 meter hoog, 32,5 meter breed en  
34,5 meter diep. De buitenzijde is bekleed met bakstenen  
afgewisseld met hard-stenen banden, hoekstenen en 
dorpels ter decoratie. De binnenzijde is opgetrokken  
uit geklonken gietijzeren kolommen en houten  
verdiepingsvloeren. Twee verticale rijen houten laaddeuren  
doorbreken de regelmatige gevelcompositie. De vier  
lierhuizen boven de verticale rij deuren zijn weggebroken; 
de borstwering is daarna doorgetrokken.

Het pakhuis ligt aan de Rijnhaven Zuidzijde, langs deze 
kade waren nog vier van deze pakhuizen gepland.  
Omdat het pakhuis in gebruik niet zo handig bleek, de  
afstand tussen het pakhuis en de kade was te groot voor 
een vlotte overslag, is het bij dit ene pakhuis gebleven.
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Vernieuwde entree

Na het verdwijnen van het Wigblok,  
naast het huidige politiebureau, werd 
de entree van Katendrecht als somber 
en onvriendelijk ervaren. De werkgroep  
Levendig & Leuk maakte zich sterk  
voor een betere uitstraling van de  
toegang tot de wijk. Met het  
aanbrengen van de muurschildering 
op de C1000 en de aanleg van de Rode  
Loper is de eerste stap gezet.

De entree

Een echte entree heeft het Schipperskwartier eigenlijk niet.  
De wijk - die haar oorsprong vond in de middeleeuwse  
Kraaiwijk, een van de oudste volksbuurten van Antwerpen -  
zit zodanig vergroeid in het weefsel van het oude stads- 
centrum, dat men moeilijk over officiële toegangspoorten  
tot de buurt kan spreken. Wat wél opvalt, is dat het huidige  
Schipperskwartier voor de helft door water wordt begrensd. 

Noord: 
Ten noordwesten van het Schipperskwartier ligt de Rijnkaai.  
Vanaf de 19e eeuw vormde deze weg de verbinding met 
het havengebied van het Eilandje. Aan de Rijnkaai meerden  
de fameuze Red Star Line schepen aan. Tijdens de  
piekjaren in het begin van de 20e eeuw stroomden zo 
jaarlijks meer dan 100.000 migranten langs het Schippers- 
kwartier. In het noordwesten ligt de gerestaureerde  

dubbelportret van een havenwijk

Willemdok

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   12 17-06-10   14:39



Wandeling door de tijd op Katendrecht 13

Nassaubrug, een draaibrug uit 1912. De brug was  
jarenlang de toegangsweg voor zeelui en dokwerkers die  
na hun dagtaak terugkeerden uit de haven om in het  
Schipperskwartier stoom af te laten. 

Oost: 
De Oudeleeuwenrui was en is nog altijd de grote hoofdweg  
naar het Schipperskwartier. Tot aan de Tweede Wereldoorlog  
ratelde langs deze weg een stroom ‘natiewagens’,  
getrokken door de stoere natiepaarden, tussen de  
Scheldekaaien en de pakhuizen die in de wijk verspreid  
stonden. Klapdorp, een drukke winkel straat met allerhande  
speciaalzaken, die tot in de 20e eeuw shoppers uit de 
wijde omgeving naar het Schipperskwartier lokte. Deze 
straat vormde tevens de grens tussen het Schippers kwartier 
en de ‘sjiekere’ wijk rond de Academie. 

Zuid:
De Oude Beurs vormt tegelijkertijd de grens met - en de  
toegang tot het oude stadscentrum. De allereerste toeristen  
baanden zich via deze straat een weg naar het imposante  
16e-eeuwse Vleeshuis. Af en toe daalde een stoere onverlaat 
er af in de dwarsstraatjes van het Schipperskwartier, waar 
allerlei café vitrines lokten...

West: 
In het westen strekt zich één grote opstapdrempel naar de  
wijk uit: de Scheldekaaien. De matrozen van de aange-
meerde zeeschepen hoefden in de vorige eeuw maar de  
kaaiweg over te steken, om zich te verliezen in het  
labyrint van bordeelstraatjes dat zich aan de overkant  
uitstrekte. Vandaag zijn zowel de matrozen als de meeste 
bordelen hier verdwenen...

De entree
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Pakhuizen aan de Veerlaan, Rijnhaven
De groei van de Rotterdamse haven leidt tot de opkomst 
van het veembedrijf, bedrijven gespecialiseerd in opslag 
en bewerking van meestal ruwe agrarische producten.  
De bestaande vemen die tot dan pakhuizen huren, gaan nu  
veel geld investeren in de aanleg van grote panden die  
zijn voorzien van moderne apparatuur. Dergelijke panden  
verrijzen aan de door de Holland-Amerika lijn drukbezochte  
Wilhelminakade en Rijnhaven. 

Een ‘dode’ belegging
Na nogal wat opblaasperikelen tijdens Wereldoorlog II en  
een zware brand, werd het oorspronkelijke pakhuis in twee  
opgedeeld en kreeg het zijn huidige aanblik. De kranen  
op het dak zijn ondertussen verdwenen en de ruimte die  
door de brand vrijkwam werd opgevuld door een kantine,  

Het pakhuis

U loopt de Rode Loper af in westelijke richting en houdt 
aan het eind van de Rode Loper rechts aan. U loopt nu 
langs de silo van de firma Codrico. Iets verderop, bij de 
Fenixloodsen, staat paneel 2: Het pakhuis.

2

1

2
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een portiersloge en een toegangspoort. De kantine en de  
portiersloge zijn, door gebrek aan ander bouwmateriaal in  
de naoorlogse jaren, geheel opgetrokken uit gietijzer.

De laatste jaren werden de pakhuizen gebruikt voor 
producten die onder de noemer ‘dode opslag’ vallen, 
zoals cacao en thee. Beide producten worden, net als 
goud, gebruikt als ‘belegging’ op de financiële wereld-
markt. De opgeslagen balen veranderen constant van  
eigenaar, zonder het pakhuis te verlaten.

Een ‘levende’ belegging
In 2006 besloot de stad de pakhuizen aan te kopen. 
Door deze aankoop, met een gefaseerde oplevering in 
2009 en 2012, komt er plots een boeiende uitbreiding  
in het verschiet voor Katendrecht. Haalbaarheidsstudies  

hebben het over woningen op het pakhuisdak, restaurants,  
kantoren, musea, parkeergarages en een dansacademie 
met een theater. De studies onderzoeken eveneens of één 
van de pakhuizen behouden kan blijven.

De verandering van eigenaar maakte nog iets anders  
mogelijk: de 20 jaar lang geplande brug tussen  
Katendrecht en het bekende hotel New York op de  
Wilhelminapier wordt binnenkort werkelijkheid. De brug 
moet er medio 2011  liggen.

De skyline van Katendrecht is heel lang gedomineerd 
door Meelfabriek CO-OP, tegenwoordig in gebruik bij en  
eigendom van Codrico. Dit pand met een graansilo van 
40 meter hoog, aan de noordoost kant van de Veerlaan,  
is gebouwd in 1951 en uitgebreid in 1964. De fabriek 
is nog steeds in bedrijf. De glazen kubus, bovenop het  
gebouw, wordt ‘s avonds groen aangelicht en is vanuit  
een groot deel van de stad waar te nemen. De kubus 
is daar geplaatst om het gebouw in 1964 het hoogste  
bedrijfsgebouw van de stad te laten zijn. Een actie die 
in de 21e eeuw is herhaald door de ontwerpers van het 
tegenovergelegen appartementencomplex Montevideo. 

Het pakhuis
Pakhuizen begin 1900 vanaf het water
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Codrico

Pakhuis op stelten
Het rond 1905 gebouwde pakhuis, met 
een oppervlakte van 360 x 70 meter en 
een bovenverdieping, moet destijds een  
van de grootste van Rotterdam zijn  
geweest. Oorspronkelijk werd dit  
gebouw gebruikt als extra pakhuis voor  
de Holland-Amerika lijn (oorspronke- 
lijke eigenaars van het hotelschip  
Rotterdam). Het gebouw was aan de  
havenkant doorgebouwd tot over het  
water en aan beide zijden stonden  
kranen op het dak die via opklapbare 
laadkleppen goederen konden laden  
en lossen. Tot eind jaren ‘30 had het  
gebouw op de begane grond geen 
muren, zodat je vanuit de wijk onder het 
pakhuis door de Rijnhaven zag.

Het pakhuis

dubbelportret van een havenwijk

Oorlogsschade: de ravage in 1941
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Van sinaasappel tot passievrucht
Villa Tinto - het huidige centrum van de seksbusiness in het 
Schipperskwartier - was oorspronkelijk een sinaasappelloods.  
De fruithandelaren Gerard Koninckx Frères beschikten hier  
over een pakhuis van 4.000 m2. Een faillissement zorgde 
voor leegstand en verkrotting van het gebouw, tot het  
een doorn in het oog van stad en buurtbewoners was  
geworden. In 2002 werd het gebouw eigendom van  
aannemer Franky De Coninck. Toen bleek dat het pand  
midden in de nieuw afgebakende gedoogzone voor  
raamprostitutie lag, liet De Coninck zijn plannen voor  
een appartementencomplex varen en ging hij met  
verschillende belangengroeperingen aan tafel zitten.  
Het resultaat was een radicaal nieuw plan: de oude  
sinaasappelloods werd een megabordeel.
 

Designer sex
Met Villa Tinto wordt het sekswerk resoluut uit het illegale  
verdomhoekje gehaald en assertief zichtbaar gemaakt.  
Het pand valt op door zijn imposante bouwvolume  
en de gesofisticeerde, modernistische architectuur.  
De eigenaar kocht er in twee van de gedoogstraten nog  
enkele panden bij en kon daardoor een vierde vitrine- 
straat aanleggen die dwars doorhet complex heen loopt.  
De verbouwingen gebeurden in overleg met de wijk- 
werking, de stad, de politie en de prostituees. Het resultaat 
is een soort erotisch shoppingcenter met 51 vitrines.  
Het gebouw werd uitgerust met de laatste snufjes op het 
vlak van veiligheid en controle: alarmklokken, verklik-
spiegels en een biocontrole-toegangssysteem dat onder-
verhuren onmogelijk maakt. De interieurs kregen een  
designaankleding van de hand van ontwerpgoeroe’s 
Quinze & Milan. 

Uit de kast
De reacties van de huursters op Villa Tinto zijn nogal  
verdeeld. De lage huurprijzen van de kamers en de veilig - 
heid scoren bijzonder positief. De grootschaligheid, het  
gebrek aan intimiteit en de ver doorgedreven beveiligings - 
systemen blijken dan weer minder in goede aarde te  
vallen. Als ultiem bewijs voor de veranderende maat- 
schappelijke houding t.o.v. prostitutie, openden de  
bewoners van het dakpenthouse boven de Villa in 2007  
een bed & breakfast. En blijkbaar met groeiend succes...
 

Het pakhuis
Een krantenartikel uit het Nieuwsblad van 30 maart 2000
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Een gemoedelijk begin: liefde na tienen
Rond het begin van de 20e eeuw beginnen matrozen vanuit 
de pas aangelegde Katendrechtse havens de wijk te over- 
spoelen. In plaats van onmiddellijk door te stoten naar  
de ‘echte’ hoeren buurt van Rotterdam rond het Rodezand  
bij het stadhuis, zoeken ze vertier in de plaatselijke kroegen  
en danscafés. Het wordt een win-win situatie voor iedereen:  
overdag wordt er rond het Deliplein vooral alcohol aan de  
man gebracht, na tienen worden de biertogen het  
jacht terrein van dames die een stuiver komen bijverdienen.  
Van echte bordelen was er toen nog geen sprake, van  
pooiers evenmin. Prostituees vonden hun klanten in  
de cafés en bars. Getippeld werd er nauwelijks. Een  
Katendrechts monument uit die periode was het danscafé 
Walhalla aan de Sumatraweg.

Het bordeel

U steekt de weg, Veerlaan, over. Op de hoek van  
de Veerlaan en Atjehstraat staat paneel 3: Het bordeel. 

3

3
2
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Boekje Dubbelportret_01Da.indd   18 17-06-10   14:39



Wandeling door de tijd op Katendrecht 19

Maasnimfen en verontruste pastoors
Na de ontwrichtende bombardementen tijdens Wereld- 
oorlog II, beginnen de zaken grondig te verschuiven.  
Na de verwoesting van de binnenstad in mei 1940  
verplaatste het uitgaansleven zich naar Katendrecht. 
Zozeer zelfs, dat Katendrecht de ‘oude’ rosse buurt van  
Rotterdam naar de kroon begint te steken. In die periode 
duiken ook de ‘Maasnimfen’ op, die hun diensten op de 
aangemeerde schepen gaan aanbieden. 

Tijdens de wederopbouw van Rotterdam, na Wereldoorlog II,  
werd de Kaap de beruchte hoerenbuurt van de stad.  
Zwarte Nan, Griekse Trees, Betsie de Bult en vele  
anderen amuseerden burgers en zeelieden uit de hele  
wereld. De Kapenezen gedoogden ‘de meisjes’ in de  
gemeenschap. In 1948 bestempelt een katholiek magazine  

Katendrecht als een ‘zorgenbuurt’, waar prostitutie en 
zwarte markt hand in hand gaan. Het échte, helse leven op 
de Kaap begint pas nadat het duister is gevallen.

Pooiers en politie
Vanaf eind jaren 1960 wordt de sfeer op de Kaap grimmig,  
met pooiernetwerken die hele huizenrijen opkopen en  
buitenlandse meisjes ‘importeren’. De wijk wordt over-
spoeld door de seks industrie. Seksbazen en souteneurs van  
buiten de Kaap kochten panden op die zij van opzichtige  
lichtreclames voorzagen, er kwam raamprostitutie en er werd  
volop getippeld. Het gemeentebestuur laat het begaan,  
in de hoop de hele problematiek op deze ene locatie  
geïsoleerd te kunnen houden. Rond 1970 telt Katendrecht  
121 bordelen. De buurt staat knarsetandend toe te kijken. 
Uiteindelijk ontbrandt er een regelrechte oorlog tussen  
wijkorganisatie en pooiers. Het gebouw van het wijkorgaan  
ging in twee jaar tijd twee maal in vlammen op.    

Implosie
Door het bestemmingsplan Katendrecht gaat de overheid  
zich met de zaak bezighouden. Er volgen verhitte debatten  
over de vraag of de prostitutie al dan niet volledig moet  
verdwijnen uit de wijk. Uiteindelijk gaat de politie begin  
jaren ‘80 over tot een grootschalige boycot van de  
seks-industrie door de enige toegangsweg naar het  
Katendrechtse schiereiland langdurig af te sluiten. Dat luidt  
het einde van de vijandigheden in: het prostitutie net  
implodeert en de wijk kan aan haar revalidatie beginnen...

Het bordeel
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Codrico

Het bordeel

dubbelportret van een havenwijk

De Burchtgracht rond 1900

Het imago van de Kaap als rosse buurt 
heeft effect op alle bewoners van de 
wijk. Als je van Katendrecht kwam dan  
hadden buitenstaanders een oordeel 
klaar, ook al werkte maar een klein 
deel van de bewoners in de prostitutie.  
Bepaalde dag- of weekbladen of  
goederen, gekocht bij warenhuizen, 
werden niet aan huis bezorgd.

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   20 17-06-10   14:39



Wandeling door de tijd op Katendrecht 21

Oma’s in soepjurken
‘‘‘t Kan verkeren”, zei Bredero. Eeuwenlang lang was deze  
ingedommelde straat het toneel voor een soort  
gemoedelijke raamprostitutie. Grootmoeders in soep- 
jurken zaten er op zwoele zomeravonden voor het  
wijdopen raam te breien, terwijl achter hen een net  
opgemaakt bed stond te wachten. Prikkelende jeugdigheid  
hoefde je hier niet te verwachten. Voldoende ervaring wél.  
De Burchtgracht en aanpalende straten waren vorige  
eeuw het terrein van de ‘boekwijven’ - prostituees die bij  
de politie geregistreerd waren en verplicht op wekelijkse  
dokterscontrole moesten. De meeste van deze dames 
werkten zonder pooier en met de steun van hun sociaal 
netwerk. Buren, vrienden en de wijkagent hielden altijd 
een oogje in het zeil.

Vrouwen in beweging
Na Wereldoorlog II veranderde de sfeer in de prostitutie.  
Het oudste beroep ter wereld werd een industrie, waarin  
vrouwen een weinig benijdenswaardige positie toebedeeld  
kregen. Internationale mensenhandel stak de kop op, 
de seksnijverheid raakte in handen van Afrikaanse  
en Albanese pooiers. De werk omstandigheden in de smalle  
vitrinekamertjes waren schrijnend. De kamers werden 
per dag verhuurd aan twee vrouwen, die elk een shift 
van 12 uur werkten. De ‘geïmporteerde’ vrouwen, van 
wie vaak het paspoort werd afgenomen door de pooiers,  
pendelden tussen verschillende steden. Dat maakte  
controle zo goed als onmogelijk. Toen de verloederde  

buurt in 1970 werd gesloopt en in 1980 opnieuw  
opgebouwd, week de prostitutie uit naar de Schippersstraat 
en omstreken. 

Een gesaneerde industrie
Enkele jaren geleden pakte het stadsbestuur de scheef- 
gegroeide situatie in het Schipperskwartier hardhandig  
aan. De straatprostitutie werd opgedoekt en de  
gedoogzone voor de raamprostitutie werd herleid tot drie  
straten. Daar werd een strenge stedenbouwkundige  
reglementering gehanteerd voor de inrichting van de  
raampanden. Midden in de gedoogzone verrees Villa  
Tinto - een hypermodern megabordeel. En in het Gezond- 
heidshuis (Ghapro) staan dokters en verpleegkundigen  
gratis ten dienste van de sekswerksters. Al deze  
ingrepen kregen heel wat internationale aandacht en  
leverden de stad al verschillende onderscheidingen op.

En de Burchtgracht? Die ligt er stil en verlaten bij, dromend 
van tandeloze dames met een breiwerkje in wijd open  
ramen...

Het bordeel
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Een Chinese kolonie
Over Chinese gemeenschappen buiten China hangt altijd  
een waas van mysterie. En dat hebben ze grotendeels  
aan zichzelf te danken: Chinezen vormen vaak een  
hechte, gesloten gemeenschap-binnen-een-gemeenschap.  
Vuile was wordt nooit publiek gewassen en problemen  
worden in de mate van het mogelijke intern opgelost.  
Zo ook op Katendrecht, dat reeds meer dan 90 jaar thuis is 
voor een Chinese kolonie.

In juli 1911 gingen de Amsterdamse en Rotterdamse  
zeelieden in staking. Toen haalde de Rotterdamse Lloyd  
bijna honderd Chinese stokers en kolentremmers als  
stakingbrekers uit Engeland. De Chinezen vestigden zich 
op Katendrecht, waar veel woningen met lage huren 
waren. Zij legden de bodem voor de latere grote groei 

De Chinees

U loopt de Atjehstraat verder in, in zuidwestelijke  
richting, daar staat paneel 4: De Chinees.

4

3
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van Chinatown op Katendrecht. In 1914 opende het 
eerste boardinghouse voor Chinese zeelieden de deuren.  
Na de Eerste Wereldoorlog monsterden steeds meer  
Chinezen in Rotterdam af en aan en Katendrecht werd  
een soort Chinese kolonie. In 1922 waren er al 16  
boardinghouses in de Delistraat en omgeving. Vaak hoorde 
er bij het logement een winkel en ook een gok- en opium-
gelegenheid.

Artificiële paradijzen
Om een Chinees boarding house binnen te komen moest  
je het wachtwoord wel kennen. Deze panden, die  
ook draaischijven waren voor de plaatselijke opiumhandel,  
waren alleen toegankelijk voor Chinezen. Het opium- 
schuiven van de Chinezen werd binnen deze gesloten  
huizen weliswaar gedoogd door politie en justitie,  

maar die wilde koste wat kost vermijden dat andere  
bevolkingsgroepen ermee in aanraking zouden komen. 
Daarom vond men op Katendrecht naast sommige  
toegangsdeuren een wit emailbord met in zwarte  
letters de tekst “Alleen voor Chinezen. Verboden toegang 
voor blanken”.

Chong Kok Low - prinselijke take-away
Ook over dit plaatselijke summum van Chinese cuisine  
isweinig geweten. Chong Kok Low opende al in 1924  
zijn deuren en sloot ze eind jaren ‘60. Met de plaatselijke  
bevolking had het restaurant niet veel op. De cliëntèle  
bestond vooral uit notabelen en bekende Nederlanders.  
Zelfs prins Bernhard kwam hier af en toe ‘Chinezen’.  
Geen spek voor de bek van de Katendrechtse  
arbeidersgezinnen; die kwamen er niet in, zelfs niet 
voor een take-away. Dat wil niet zeggen dat de  
buurt bewoners geen Chinees aten, integendeel. Je ging  
één keer per week met potten en pannen naar een  
van de vele andere Chinese restaurantjes of boarding  
houses in de buurt en liet ze daar vullen met bami of nasi.

De Chinees

Strike the pose: een klasje van 

de Chinese school in 1941
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De Chinees

dubbelportret van een havenwijk
Lekka, lekka
De wereldwijde crisis in de jaren dertig ging 
niet aan de Chinese schepelingen voorbij. 
Werkloze zeelieden uit België en Engeland 
kwamen naar Nederland, op zoek naar onder- 
steuning. In 1929 telde Rotterdam 534  
Chinezen, twee jaar later al 1306. De grote  
werkloosheid dreef de Chinezen ertoe een  
uitweg te zoeken. Velen gingen aan de slag  
met de fabricage van pindakoekjes, die bij de  
Hollandse kinderen als pindarepen bekend  
werden. Met een blikken trommel voor de buik 
zwierven de Chinezen door de stad, terwijl ze 
“Pinda, pinda, lekka, lekka!” riepen.

Door de na 1936 wat aantrekkende scheep-
vaart waren alweer zo’n duizend zeelieden uit 
ons land vertrokken. De autoriteiten speelden 
een kwalijke rol in het vertrek van zieken en  
bejaarden, die ongeschikt waren voor het  
zware zeemansleven. Op kosten van de over-
heid zijn ongeveer 1200 mensen naar Hongkong  
getransporteerd. In 1940 telde Katendrecht nog 
maar 200 Chinezen.

Chinese winkeliers in de

Atjehstraat, 1927
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Once upon a time in the East...
De geschiedenis van het oudste Chinese restaurant van 
Antwerpen - en waarschijnlijk van België - gaat ver terug.  
In 1923 kwam de scheepskok Chin-Wa in Antwerpen aan 
wal. Wat hij hier te zien kreeg, deed hem besluiten zijn  
geboorteplaats Hongkong in te ruilen voor de Scheldestad.  
Chin-Wa was niet de enige Chinees die op dat idee kwam.  
Zijn zeevarende landgenoten, veelal afkomstig uit het  
straatarme Canton, verspreidden in hun geboortestreek  
verhalen over het rijke Westen en brachten zo een  
migratiegolf uit Canton en, na Wereldoorlog II, uit  
Hongkong op gang.

Nummertje 8, 12 en 156
Wah Kel wordt algemeen beschouwd als de bakermat van  
de Chinese gastronomie in België en omstreken. En terecht:  

de Chinese scheepskoks en matrozen die besloten hun  
kans te wagen in Europa, kwamen meestal aankloppen  
bij meneer Chin-Wa. In zijn keuken leerden ze de 
kneepjes van het vak. Slapen deden ze boven het  
restaurant. In het begin was Wah Kel vooral een eettent 
voor Chinezen. Af en toe waagde een avontuurlijke  
Belg zich aan de ‘bizarre’ gerechten, om er nadien  
op het kantoor een week lang over op te scheppen.  
De culturele verschillen tussen de Antwerpse kelners, die  
geen woord Chinees spraken, en de kersverse oosterse  
keukenhulpjes die het Vlaams niet machtig waren, werden  
op een manier opgelost, die later overal op het  
continent navolging vond: de menukaart met nummertjes...

Opkomst en ondergang
De huidige eigenaar van Wah Kel herinnert zich nog de  
verhalen van zijn vader, die vertelde dat de Verversrui 
aan het einde van de jaren ‘30 was veranderd  
in een waar Chinatown, met zowat een dozijn Chinese  
eethuizen. Je had toen veel kans boven een van die  
eethuizen een illegale goktent of een opiumkit aan te 
treffen. Zonder ‘gids’ kwam je als daar als vreemdeling  
echter niet in. Toen de haven in de jaren ’50 naar het noorden  
opschoof, bleven ook de Chinese matrozen weg uit het  
Schipperskwartier. Uiteindelijk bleef van de eethuizen  
enkel nog Wah Kel - hiermee duiden Chinezen een Chinees 
aan die in het buitenland woont - over.
 

De Chinees
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Mijn winkel, mijn dorp...
4 slagers, 4 groenteboeren, 4 bakkers, 6 zuivelzaken,  
2 waterstokers, 2 drogisterijen, 5 frituren, 5 sigarenwinkels,  
2 slijterijen, 1 winkel van Sinkel, 1 schoenenzaak, 1 jeans- 
winkel, 2 elektrozaken, ... en dat is nog maar het begin  
van het lijstje. In de vroege jaren ‘60 telde Katendrecht  
nog tientallen winkels. Je hoefde in die dagen voor  
absoluut niets de wijk uit.

Back to the essentials...
Voor een half brood, een pak melk of wat broodbeleg  
kon je op Katendrecht niet meer terecht. Wilde je deze 
boodschappen toch iedere dag vers in huis hebben, dan 
diende je als buurtbewoner met een van de zeldzame  
buslijnen de wijk uit te gaan. Of je ging te voet over de 
‘Rode Loper’. Sinds kort gloort er echter weer hoop door 

De winkel

Aan het eind van de Atjehstraat slaat u linksaf de  
Sumatraweg in en op de hoek met de Brede Hilledijk 
staat paneel 5: De winkel.
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de komst van een kleine kruidenier aan de Brede Hilledijk.

Er is wél een gespecialiseerde Chinese supermarkt op  
Katendrecht te vinden, maar die levert vooral producten  
voor de ‘tussenhandel’ (100 kg rijst of 20 kg garnalen?  
Geen probleem. Een halfje brood? Hmm.) Een aantal  
‘kleine zelfstandigen’ blijft tegen de stroom oproeien.  
Naast de kapsalon van Zara Safari op het hoekje van  
de Rechthuislaan/Tolhuislaan en de Smikkelshop, is de  
tabak- en lectuurzaak van Farrokh Samadi aan de  
Rechthuislaan een bekend adres.

Dankzij de vernieuwingen aan het Deliplein, hebben zij 
inmiddels gezelschap gekregen van een cultvideotheek, 
een theater en drie restaurants. Bovendien opende  
afgelopen zomer een ijssalon aan de Brede Hilledijk haar 
deuren. Misschien is het tij voor de kleine zelfstandige op 
Katendrecht, met nu ook een kleine kruidenier voor dat 
halfje brood, dan toch aan het keren?

Uit pure armoede werd er vroeger vaak ‘op de pof’  
inkopen gedaan, tegenwoordig zou je dat op afbetaling  
noemen. Het ging dan niet om luxe goederen, maar 
meer om dagelijkse behoeften als boter, brood, 
melk, aardappelen enz. Iedere week had hetzelfde  
patroon ‘was de poflat na 3 dagen bij de ene bakker 
vol dan ging moeders de vrouw de andere 3 dagen 
wel bij een van de andere bakkers haar inkopen doen, 
er waren er immers toch genoeg’. Op zaterdag, wat  
destijds nog een halve werkdag was, werd het loon  
uitbetaald in zo’n vaalbruin envelopje en dan zag je alle  
vrouwen de winkels aflopen om hun schuld af te lossen  
om vervolgens op maandag weer opnieuw…!

Toch was er ook één winkel waar je niet ‘op de pof’ ging 
kopen, banketbakker Mul aan de Rechthuislaan, dat was  
de elitewinkel die ook aan bedrijven en kantoren leverde,  
die was te duur voor de gewone arbeidersgezinnen.  
Zelfs de lucht rook daar duurder dan in de andere  
bakkerijen in de wijk.   

De winkel

Strike the pose: een klasje van 

de Chinese school in 1941
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De winkel

dubbelportret van een havenwijk

Even ‘de wijk uit’
In de jaren ‘70 voltrok zich een evolutie die zich zowat  
overal in de westerse wereld voordeed: de opkomst van 
de grote supermarkten. We schaften ons toen allemaal  
een wagen aan en tuften daarmee doodleuk naar het  
winkelcentrum, voor de veel goedkopere (inter)nationale  
ketens. Samen met de stadsvernieuwingen die toen wild  
om zich heen grepen en die autoverkeer voorrang  
verleenden boven voetgangers, betekende dit zowat de  
doodsteek voor de kleinhandel.
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Huis van vertrouwen, sinds 1932
Beenhouwerij Van den Abbeele is op een onopvallende  
manier uitgegroeid tot een monument voor de kleine 
ondernemer in het Schipperskwartier. Al 76 jaar lang 
worden hier biefstukken gehakt en worsten gedraaid 
dat het een lieve lust is. Stichter Paul Van den Abbeele  
leerde het vak als hulpje bij een andere beenhouwer.  
In 1932 huwde hij Julia, de dochter van een logements- 
houder uit het Schipperskwartier. Samen met haar waagde  
hij de grote sprong naar zelfstandigheid en opende een  
winkel op de hoek aan de overkant, waar nu een  
braakliggend terrein ligt. Vandaag staat zoon Luc, samen  
met echtgenote Cecile, dochter Peggy en schoonzoon Ivan 
nog altijd in de familiezaak.

Kleurrijke klanten
Heden ten dage hebben de Van den Abbeeles zo goed  
als geen concurrentie in de buurt, maar ooit waren hier  
13 beenhouwers te vinden! Onder hun klanten telden ze  
niet alleen buurtbewoners en overzeese gasten van loge- 
mentshuizen, ook binnenschippers kwamen regelmatig  
over de vloer. Die meerden hun schip even aan de  
kaai en kwamen dan vlug de beenhouwerij binnenlopen 
voor wat vinken of een lever. En dan was er natuurlijk ook 
de klandizie die uit de ontelbare cafés kwam aangewaaid.

Woordeloze vinken
Slager Luc herinnert zich nog levendig de babylonische 
spraakverwarring die hier tijdens de hoogtijdagen van de 
oude haven heerste. Het ene café was Noors, het andere  
Grieks, daarnaast ‘ene van bij ons’, vervolgens een Engels-
man. En héél veel Scandinaviërs. Dat gaf wel wat. Iedereen 
brabbelde er maar op los. Welke taal je sprak was eigenlijk 
niet van belang, omdat iedereen meestal tóch lazarus was.

Een ‘vettige’ Sinterklaas...
Al die jaren werken in één van de levendigste stadswijken  
heeft Luc heel wat mooie herinneringen opgeleverd.  
Zoals halfvasten, een van de belangrijkste volksfeesten in  
het jaar. Vanuit het Schipperskwartier, dat een bijzonder  
rijk verenigingsleven had, stapten meer dan 30 groepen  
mee in de stoet die de hele stad doortrok. De been- 
houwerij uit de Oude Manstraat liet zo’n gelegenheden  
nooit ongemerkt voorbijgaan. Van den Abbeele speelde  
gewiekst in op allerlei feesten, door kunstzinnige  
sculpturen in ossenvet ten toon te stellen in zijn etalage.

De winkel
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‘Majesteit, er zijn geen kinderen meer...’
Op Katendrecht was de basisschoolsituatie anno 1900 
heel overzichtelijk: één school voor de katholieken in de  
Tolhuisstraat en één openbare school in de Rechthuisstraat. 

Eind jaren ‘70 waren de zaken er wel iets complexer op 
geworden. Door de achteruitgang van de buurt en de 
noodgedwongen stadsvernieuwing, was het kinderaantal 
zodanig geslonken, dat het voortbestaan van twee aparte 
scholen niet langer gerechtigd was. Toen de Projectgroep 
Katendrecht op zoek moest naar nieuwe schoollocaties 
voor de buurt, werd dan ook een aanvraag ingediend  
voor de bouw van één gezamenlijke nieuwbouw, die door  
de twee onderwijsnetten zou worden gedeeld. Zo gezegd,  
zo gedaan: op de locatie van een gesloopt woonblok werd 
een nieuwe school gebouwd, die in 1987 werd opgeleverd.

De school

U gaat rechtsaf de Brede Hilledijk op, 1e straat rechts 
Tolhuisstraat. Daar staat paneel 6: De school. 
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Een Katendrechtse babyboom
Vroeger hadden we een flink aantal scholen op de Kaap, er  
waren zelfs onder- en bovenscholen. De openbare kleuter- 
school zat gezellig op het binnenterrein achter de  
katholieke lagere school aan de Tolhuisstraat. Met de  
invoering van de Wet op het Primair onderwijs gingen  
kleuter- en lager onderwijs samen verder in de basisschool.  
Door verdere structurele veranderingen in het Nederlandse  
basisonderwijs (alle binnen- en buitenschoolse activiteiten  
dienden bij elkaar gevoegd te worden) én de geplande  
bouw van 1200 nieuwe woningen in de wijk, werd begin  
2000 het besluit genomen om een nieuw schoolgebouw  
te bouwen in het Parkkwartier. Met het gereedkomen van  
het eigen schoolgebouw voor De Globetrotter op de kop van  
de Maashavenkade kregen beide scholen een eigen locatie.  
En zo was de situatie van vroeger weer bijna hersteld.  

Veel oud-Katendrechters kennen de verhalen over de 
aap. Meester Ben Wehnes was de leerkracht die de aap in  
school haalde en de verzorging op zich nam. De naam 
van deze aap was Tango.

De school
De Schalm

Nieuw schoolgebouw Globetrotter
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In de jaren ’30 van de vorige eeuw is er 
ook nog even een privéschool (in die 
tijd ook wel ‘bewaarschool’ genoemd)  
geweest, die gerund werd door  
‘meester Kip’. Omdat deze veel te duur  
en daardoor te hoog gegrepen was  
voor De Kaap, werd deze school al na 
enkele jaren weer opgeheven.

De school

Hey, teacher! Leave us kids alone!
Rond de vorige eeuwwisseling gingen kinderen amper  
naar school. Onderwijs was toen nog grotendeels een  
klassenzaak. Voor de ‘happy few’ was er op de Dries wel  
een fröbelschool. En voor oudere kinderen waren er sinds  
de jaren 1870 in de Keistraat en de Leguit een stedelijke  
jongens- en een meisjes school. Maar die werden lang niet  
door iedereen bezocht. Pikant detail: België was het  
laatste land in Europa waar de algemene leerplicht werd 
ingevoerd. Dat gebeurde pas in 1914. En het zou nog tot 
na het einde van de Wereldoorlog duren voor die wet echt 
werd toegepast.

De jongens...
Het gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes behoort  
nog tot een heel recent verleden. Vandaar dat je overal  

dubbelportret van een havenwijk
De ingangspoort van de voormalige

jongensschool in de Keistraat
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in de stad nog gevelopschriften met ‘jongensschool’ 
en ‘meisjesschool’ vindt, gewoonlijk slechts op een paar 
honderd meter afstand van elkaar. Het ‘eerste kwartier’ 
kreeg in de Keistraat 13 zijn stedelijke jongensschool. 
De school vormde samen met de neo-Vlaamse renaissance-
gebouwen van het stadsmagazijn één geheel. Het stads-
magazijn (het huidige buurtcentrum) staat er nog, maar de 
schoolgebouwen gingen in 1983 tegen de vlakte.

... en de meisjes
De stedelijke lagere meisjesschool stond in de Leguit. 
Maar in dit volkse ‘oord van verderf’ lieten de katholieken 
zich evenmin onbetuigd: op 16 juni 1873 laat de zesjarige 
Susanne Van Heurck, dochter van voerman Peter Van 
Heurck uit de Lange Schipperskapelstraat, zich als eerste 
inschrijven in de Parochiale Meisjesschool op de Sint-

Paulusplaats. Susannes voorbeeld wordt zo massaal 
gevolgd, dat de pastoor van Sint-Paulus zich genoodzaakt 
ziet in de Nosestraat 4 een nieuwe meisjesschool te 
bouwen, die in 1915 de deuren opent. De buurt heeft het 
over de ‘maskesschool van de Neuzestraat’. De school gaf 
kostenloos onderwijs aan meisjes van 6 tot 12 jaar 
‘in den geest van den Roomsch katholieken godsdienst’. 
De school werd in 1988 omgevormd tot een complex 
van duplexappartementen, waarbij iedere klas werd 
verbouwd tot 2 appartementen. De speelplaats van de 
meisjes werd een binnentuin.

De school
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De Tolhuisstraat - de geboorte van Tonika
Zowel op Katendrecht als in het Schipperskwartier stond 
een tolhuis. Het imposante Antwerpse tolhuis aan de  
Sint-Paulusplaats hield stand tot de jaren ‘70, toen het 
plaats moest ruimen voor de brute Precam-building.  
Het Katendrechtse tolhuis aan het oude Katendrechtsche 
Veer ging veel vroeger voor de bijl voor nieuwbouw:  
in 1900. Maar het gaf wel zijn naam aan de nabijgelegen  
straat. De Tolhuisstraat heeft een bijzonder bewogen  
verleden achter zich. Het begon allemaal nochtans heel  
idyllisch. Op oude foto’s zijn nog resten van het oorspron ke- 
lijke dorp te zien. Wat nog overbleef, werd in 1976  
afgebroken en in 1979 vervangen door het nieuwbouw-
project Tonika (Tolhuistraat-Nieuwbouw-Katendrecht).
Het werd een grootschalig wooncomplex dat in zijn  
architectuur verwijst naar het verdwenen Katendrecht,  
met heel wat hoekjes en kantjes.

De straat

Iets verderop in deze straat staat paneel 7: De straat.
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Een poort naar verloedering
Rond de laatste eeuwwisseling ging het fout met Tonika.  
De ‘Poort’, die over de weg was gebouwd, en vooral de 
twee kleine doorgangen aan weerszijden, begonnen een  
bron van overlast te worden. De moeilijk overzienbare 
plekken vormden een dankbare voedingsbodem voor 
allerhande kleine criminaliteit. Een en ander leidde tot 
de verloedering van de straat. Met het gevolg dat de  
bewoners totaal geen betrokkenheid meer hadden 
met hun woonomgeving. Tegen 2000 was het jaarlijks  
verhuispercentage in de straat gestegen tot 30%. Volgens  
die berekening had de straat eens in de drie jaar een  
volledig nieuwe bevolking. De Tolhuisstraat was een  
‘doorgang’ geworden, in plaats van een leefomgeving.

Slopen om te redden
Na heel wat gedebatteer werd begin 2007 door de  
woningbouwcorporatie besloten de Poort over de weg 
te slopen. De straat biedt nu weer een open beeld en 
is van beide zijden goed te overzien. Met een louter 
fysieke maatregel herstel je natuurlijk nog niet de sociale  
controle of samenhang onder de bewoners. Daarom stond 
er ook een uitgebreid sociaal plan op de agenda om ook 
bij de bewoners weer het vertrouwen in hun straat terug 
te brengen. 

Een van de weinige oude gebouwen in de straat is de 
oude lagere school. Het gebouw werd ook gebruikt als  
clubhuis. Vele Katendrechters hebben in dit gebouw 
aan activiteiten deelgenomen. Disco op de zolder,  
knutselmiddagen, de wekelijkse damavonden werden zo 
druk bezocht dat bewoners met hun eigen damborden  
in de rij stonden om aan de competitie deel te kunnen  
nemen. Tegenwoordig wordt het gebouw, tijdelijk,  
gebruikt door een kunstenaarscollectief en het Rotterdams  
Wijktheater. De afgelopen winter werd vanuit dit  
gebouw de voorstelling ‘Kaap Goede Hoop’ georganiseerd.  
Het gebouw staat op de agenda voor herstructurering en 
verbouwing tot woon/werkateliers. Wanneer? De tijd zal 
het leren.

De straat
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Tolhuis
In de uit de zeventiende en achttiende eeuw  
daterende stukken wordt het nabij de  
Katendrechtsche Veerdam gelegen gehucht vaak  
aangeduid als ‘het Tolhuys’. Hieruit kan men 
opmaken dat het Tolhuys, vermoedelijk 
oorspron ke lijk een soort waterburcht voor het  
afdwingen van de riviertol, vlakbij de Veerdam moet 
hebben gestaan. Van het Tolhuis aan de Veerdam liep  
een opgaande weg naar het begin van de Oude  
Weg naar Dordt bovenop de oostelijke dijk van de  
polder Katendrecht (later genoemd de Dordtsche  
Straatweg). Op de oudste kadasterkaart van  
Katendrecht van omstreeks 1832 is deze opgaande 
weg nog te zien.

Bron: Gemeentearchief Rotterdam

Een erg zichtbare liefdadigheid...
De Oude Manstraat kreeg haar naam van het ‘godshuis  
voor oude lieden’ dat stond op de plek waar later  
- o ironie - een eroscentrum zijn tenten opsloeg. Het huis  
bood onderdak aan zes ouderlingen die niet in hun  
eigen levensonderhoud konden voorzien. Op die 
liefdadigheid stond wel een prijs: de logees waren  
verplicht in een herkenbaar ‘uniform’ op straat te komen.  
Jas en broek bestonden uit een blauwe linker- en een grijze 
rechterzijde. Vandaar dat men hier sprak over ‘grauw en 
blauw’, wanneer men het over het godshuis had.

Van stadswal tot eetbordeel
In 1230 was de noordelijke Kraaiwijk (samen met het  
Sint-Andrieskwartier de oudste volkswijk binnen het  
middeleeuwse Antwerpen) tot hier uitgebreid. De Oude  

dubbelportret van een havenwijk

De ‘Poort’ van Tonika in 2007

De straat
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Manstraat vormde toen de stadsgrens. Het gebied naar 
de Schelde toe was ‘stad’, de overkant was ‘wildernis’. 
Een heel verschil met het begin van de 20e eeuw, toen 
de straat uitgroeide tot een culinair Babylon: dampende 
eettenten van over heel de wereld gaan rechtstreeks de 
concurrentie aan met het hier uitgestalde vrouwelijk schoon.
De culinaire explosie had veelal met scheepskoks te maken, 
die hier aan de wal bleven ‘plakken’. Tussen al die exotische 
restaurants krioelde het van boarding houses (goedkope 
zeemanslogementen boven een café) en bordelen. 

Geile benzinedampen
Toen de haven na Wereldoorlog II naar het noorden 
opschoof, verdwenen ook de boarding houses en de 
matrozen-met-honger uit de straat. De prostitutie bleef, 
maar voor een ander publiek. De nieuwe klanten kwamen 

met de auto. En daardoor ontstond een nieuw fenomeen: 
de ‘carrousel d’amour’ - een aantal aansluitende 
eenrichtingsstraten, afgelijnd met bordelen, waar dag 
en nacht een autokaravaan doorheen kroop, op zoek 
naar het perfecte antwoord op een oeroude vraag. 

Artiesten-ingang
Vandaag is de Oude Manstraat zowat de poort naar de 
gesponsorde renaissance van het Schipperskwartier. 
Nieuwbouwprojecten loeren om de hoek. Jonge 
kunstenaars worden aangemoedigd - door tussenkomst 
in de huur - om ateliers op te zetten in beneden-
verdiepingen van gerenoveerde huizen die sinds de 
sanering van 2003 leegstaan. Studenten op zoek naar 
goedkope woongelegenheden vinden hier hun weg. 
De Oude Manstraat likt haar wonden en kijkt vooruit. 
Richting stadhuis, en niet langer naar de Schelde.

De straat
Een halsbrekende ‘trotinettenkoers’ tijdens een wijkfeest in de Oude 

Manstraat, rond 1960
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Panoramisch wonen
In 1997 wordt voor het 2e 
Katendrechtse Hoofd een  
planteam opgestart, met als  
hoofddoel op de locatie een  
nieuwbouwproject met koop- 
woningen te realiseren. Het project omvat 36 tuin- 
woningen, 24 parkwoningen, 68 laagbouwwoningen,  
31 stadswoningen en 100 appartementen in twee  
hoogbouwtorens. De twee  blikvangers van het project,  
de torens Poseidon en Neptunus, liggen vlakbij de  
drukbevaren Maas. Vanuit de hoekappartementen in de  
torens hebben de bewoners een uitzicht in twee  
windrichtingen. Het project heeft bemiddelde bewoners 
aangetrokken, die de buurt een nieuwe schwung kunnen 
bezorgen.

De woning

Daarna loopt u terug naar de Brede Hilledijk en vervolgt 
deze in zuidwestelijke richting. Na de kruising met de 
Rechthuislaan steekt u de Brede Hilledijk over en loopt 
u door het Kaappark naar de Walhallalaan. Daar staat  
paneel 8: De woning.

8
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DOE HET ZELF
Vrije kavels en kluswoningen
In 2001 werden er door het Ontwikkelingsbedrijf  
Rotterdam 17 kavels uitgegeven. 17 kavels, dat betekent 
17 creatievelingen die onafhanke lijk, maar toch afhankelijk  
van elkaar hun eigen droomhuis ontwierpen.  
Afhankelijk? Ja, want evenals de woningen op Borneo  
(in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam) zijn de 
kavels geschakeld. Geleerd van het Amsterdamse, waar 
ieder onafhankelijk van elkaar begon te heien, werd 
de fundering van de 17 kavels in een keer door de  
gemeente aangebracht. Een hele klus, bleek achteraf  
want door het niet halen van planningen of erger nog,  
het afvallen van kaveleigenaren leek het bijna een  
onmogelijke opgave de benodigde funderingstekeningen  
rond te krijgen en de bouw daadwerkelijk van start te  
laten gaan. Het ontwikkelproces was uitdagend met de 
nodige ups en downs. Niet alleen voor de kavelbouwers,  
maar ook voor de betrokken projectleiders vanuit de  
gemeente. Feitelijk werd er continu gebalanceerd  
tussen twee uiterste, enerzijds de vrijheid van de kavel-
bouwers en anderzijds de o zo benodigde strakke  
planning ten behoeve van de afstemming en voortgang. 

Ondanks deze en de gebruikelijke stress die je in elk  
ontwikkelproces tegenkomt, was het een bijzonder  
proces. Je eigen droomhuis begint namelijk steeds  
concretere vormen aan te nemen en iedere keuze die je 

maakt, maakt het steeds meer jouw huis. Nu, bijna 10 
jaar later kunt u het resultaat van dit creatieve proces  
bewonderen, 17 unieke en bijzondere woningen aan de 
Walhallalaan.

Aan de Tolhuisstraat, aan de overzijde van het Kaappark,  
staat een blok opknapwoningen. Deze woningen zijn  
verkocht aan klus-enthousiastelingen. Deze woningen  
worden casco opgeleverd en de eige naren maken zelf  
hun indelingen en bouwen het huis af. De gevels worden  
in oorspronkelijke staat hersteld. Aan de achterzijde van 
deze woningen komt het nieuwbouwproject Kaapseveer, 
het uiterlijk van de woningen in dat complex zal aansluiten 
bij de bestaande architectuur.

De woning
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Haven wordt woongebied
Rond 1885 worden in Rotterdam de 1e en 2e 
Katendrechtse Havens gegraven, waardoor er ook 
een eerste en een tweede havenhoofd ontstaan,  
later aangevuld met een derde hoofd, door het  
graven van de Maashaven. Eind jaren ‘70 zijn de  
havenactivtiteiten verder opge schoven en is het  
verloederde Katendrecht dringend aan een nieuw  
elan toe. Daarom wijst de Projectgroep Katendrecht  
het hele gebied rond de Katendrechtse Havens  
aan als herstructureringslocatie en wordt het  
bestemmingsplan gewijzigd van ‘haven &  
industrie’ naar ‘woningbouw’. De terreinen worden 
gesaneerd en een gedeelte van de 2e Katendrechtse 
Haven wordt gedempt.

Het smalste huis in Antwerpen
Toen het jonge architectenduo Pieter Peerlings en Sylvia  
Mertens tijdens een wandeling door het kwartier een  
smalle, uitgebrande ruïne in de Huikstraat ontdekten,  
ging hun hart sneller slaan. Ze zagen onmiddellijk het  
enorme potentieel van deze ongewone bouwruimte  
in het midden van de stad en gingen verwoed aan 
het plannen. Deze ‘spleet’ in de huizenrij zouden ze 
gebruiken om hun eigen visie op eigentijds wonen  
concreet te maken.

Een zoektocht naar het ultieme wonen
Pieter en Sylvia waren al vertrouwd met de ‘rosse buurt’:  
tijdens hun studentenjaren hadden ze hier genoeg  
rondgehangen om te beseffen dat het een prachtlocatie 
zou zijn om te wonen, vlakbij de Grote Markt. De enorme 

dubbelportret van een havenwijk

Kluswoningen

De woning
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beperkingen die de smalle beschikbare ruimte hen oplegde,  
hebben ze omgebogen tot voordelen. Er werd op 
voorhand lang gediscussieerd over wat essentieel was 
om comfortabel te wonen. Uiteindelijk werd dat terug-
gebracht tot vier basisfuncties: werken, koken & eten,  
relaxen, slapen & zelfverzorging. Die kregen elk hun eigen 
niveau in de nieuwbouw. 

Een knipoog?
De structuur en het uitzicht van de nieuwbouw kunnen  
als een ludieke knipoog geïnterpreteerd worden naar  
de vitrinebedrij vig  heid in deze wijk. De wanden aan de  
voor- en achterzijde werden vervangen door glas, zo-
dat de bewoners nu in een soort kijkdoos wonen.  
De architectuur van het pand roept allerlei vragen  
op i.v.m. de scheiding tussen private en publieke ruimte.  

De eigenaars zeggen zelf dat ze een soort ‘levend schilderij’ 
vormen voor de mensen uit de buurt. Terwijl zijzelf binnen  
met volle teugen genieten van het leven op straat.  
Dat kijkdoos-gevoel wordt nog versterkt door de  
opmerkelijke verlichting: elk niveau krijgt ’s avonds zijn  
eigen kleur: werken wordt wit, eten groen, relaxen rood en 
slapen blauw. 

The look of the future
Met hun gedurfde bouwproject hebben Pieter en Sylvia  
de toon gezet voor de renaissance van het Schippers- 
kwartier. Hun huis toont een nieuwe generatie  
stadsbewoners de mogelijkheden die in deze oude  
buurt verscholen liggen. En daarmee is de Huikstraat  
plots een ‘hot spot’ geworden in de lifestyle magazines. 
 

De woning
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Driemaal is scheepsrecht...
Het hier over slechts één kerk hebben - dat zou de  
Katendrechtse situatie geen recht doen. Het religieuze  
leven in Rotterdam verliep immers nooit zo rechtlijnig als  
in het exclusief katholieke Vlaanderen. Daarom vertellen 
we hier over... drie kerken.

De protestantse
De oudste Katendrechtse kerk was de protestantse. Logisch,  
omdat de bevolking van het oude polderdorp overwegend  
protestants was. Met het graven van de Maashaven rond 
1895 werd de Katendrechtse gemeente van haar kerk  
afgesneden. Daarom kwam er een nieuwe kerk in een pand 
aan de Atjehstraat 65. Deze kerk - De Rehoboth - heeft het 
uitgehouden tot 1970. Sindsdien valt de gemeente onder 
de Nederlandse Hervormde wijkgemeente ‘Maranatha’ 

De kerk

U loopt de Walhallalaan verder af, richting De Rotterdam,  
tot u links het Donarpad in kan gaan. Aan het eind staat 
paneel 9: De kerk.

9

dubbelportret van een havenwijk

9

8

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   42 17-06-10   14:40



Wandeling door de tijd op Katendrecht 43

met een kerk op de Hillevliet in een verderop gelegen wijk.  
Aan de Tolhuisstraat wordt iedere zondagmiddag in de 
Echo voor kinderen uit de wijk zondagsschool gehouden. 
Daarnaast vinden er in de Kapel aan de Rechthuislaan  
diensten plaats. Het pand aan de Atjehstraat is na 1970  
verbouwd tot bordeel annex sexclub.

De katholieke
Door de aanleg van de Rotterdamse havens rond 1900, 
ontstond een enorme behoefte aan ongeschoolde arbeiders.  
Omdat deze in Rotterdam niet voorhanden waren kwam er,  
vooral vanuit het katholieke Brabant, een volksverhuizing  
op gang van landarbeiders en boerenknechten. Een groot  
deel van deze ‘migranten’ vond onderdak in de verschillende  
wijken van Rotterdam, waaronder Katendrecht.

Voor de katholieke nieuwkomers werd in 1922 de  
parochie ‘H. Margaretha Maria Alacoque’ gesticht. In de  
Rechthuislaan werd een pand met bovenliggende woningen  
aangekocht, waarvan het gelijkvloers werd ingericht als  
kerkruimte en de woningen bestemd waren voor de pastoor  
en pastoraal werk(st)ers. Rond 1980 vertrok de laatste  
wijkpastoor en namen twee pastoraal werksters zijn werk  
over. De parochie werd in 1982 omgedoopt tot ‘De  
Doortocht’ en na de pensionering van de laatste pastoraal  
werkster, zuster Cornelia van Mill, werden de kerk diensten  
ondergebracht in andere gebouwen. Het pand aan de  
Rechthuislaan is nog steeds eigendom van de katholieke  
kerk en wordt voor diverse projecten gebruikt, waaronder  
taalcursussen, inburgering, asielopvang en voedselbank. 

De kerk
Gevel van de voormalig Rooms katholieke

kerk aan de Rechthuislaan, rechts de gevel 

van de voormalige Chinese kerk aan de 

Rechthuisstraat
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De kerk

dubbelportret van een havenwijkDe Chinees-christelijke
Omdat de Chinese gemeenschap in Rotterdam een erg  
gesloten cultuur heeft, is er weinig informatie over deze kerk. 
Ze is in ieder geval pas na Wereldoorlog II ontstaan en was  
lange tijd gehuisvest in een pand in de Rechthuisstraat.  
In 1988 moest de kerk wijken voor de renovatie van de buurt  
en omdat er geen geschikte alternatieven voorhanden  
waren op Katendrecht, werd er verhuisd naar het centrum  
van de stad. Ondertussen zijn de actitiveiten van de Chinese  
kerk daar zodanig uitgebreid (huiswerkbegeleiding, taal- 
cursussen en educatieve programma’s) dat er opnieuw naar  
een grotere ruimte werd gezocht. En zo keerde de Chinese  
kerk weer terug naar Katendrecht. In het Parkkwartier, aan  
het Donarpad, verrees het nieuwe kerkgebouw. De officiële  
opening van de kerk vond op 5 september 2009 plaats.  
Het pand biedt ruimte aan 350 bezoekers die in de grote  
zaal diensten in het Chinese dialect Kantonees kunnen bij- 
wonen. Ook is er een ruimte voor Nederlandse diensten en  
lokalen voor de zondagsschool. Wie zei er dat God dood was?

Sint-Paulus, anno 1847 (J.Linning)
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Het slijk der aarde
De kanunnik Hugo Nose schonk in de middeleeuwen  
een grote lap grond aan de Dominicanen, op  
voorwaarde dat ze het gebied zouden inpolderen en  
droogleggen. Uit het moeras rees een imposant klooster,  
met een eerste gotische abdijkerk als ziel van het complex. 
Later werd de kerk herbouwd volgens de regels van de 
contra-reformatie. Het resultaat is een bouwwerk waarbij  
gotische en barokelementen harmonieus samensmelten.

De mysteries van de Rozenkrans...
De Gouden Eeuw van Antwerpen legde de Dominicanen  
en hun klooster geen windeieren. De zaken gingen goed en  
dat moest ook worden getoond. Zo bestelde de  
Broederschap van de Rozenkrans rond 1617 een reeks  
schilderijen voor de kerk. Elf van de beste schilders uit  
Antwerpen waren betrokken bij de creatie van de  
Mysteries van de Rozenkrans, onder meer Peter Paul  
Rubens, Jacob Jordaens, Antoon Van Dyck en Cornelius 
De Vos. Sint-Paulus werd daarmee een unicum: het is de 
enige kerk in België waar je werken van al deze illustere  
namen bij elkaar vindt. Ook buitenlandse schilders  
werden gecontracteerd door de Dominicanen. Zo tekende 
niemand minder dan Caravaggio voor het doek van het  
Rozenkransaltaar. 

Lichte dames en zware branden
De nacht van 2 april 1968 werd een rampzalige datum voor  
Antwerpen. Een brand achter de Sint-Pauluskerk sloeg over 
naar het dak van de kerk. Even zag het ernaar uit dat één van 
de rijkste Antwerpse schatkamers ten prooi zou vallen aan de 
vlammen. Omwonende parochianen, studenten, prostituees  
en nachtelijke klanten werkten echter zij aan zij om zoveel 
mogelijk kunstwerken uit de brandende kerk te slepen.  
Tijdens die fatale nacht werden de toren, het dak en het grote 
aanpalende dominicanenklooster vernield. De restauratie 
van vloeren, wanden en gewelven nam dertig jaar in beslag.  
De indrukwekkende reeks schilderijen werd opgefrist.  
De biechtstoelen met hun gedetailleerd houtsnijwerk  
kregen een opknapbeurt. Het klinkt misschien ironisch, 
maar als gevolg van die brand bezit Sint-Paulus nu één van 
de mooiste kerk interieurs in Antwerpen.

De kerk
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De Rotterdam - maritieme glamour
De Katendrechtse hotelbijdrage komt uit een ietwat onver- 
wachte hoek: een gerenoveerd luxe cruiseschip. Niet dat  
deze wijk nooit hotels op het droge heeft gehad: in de  
19e eeuw waren er in het dorp verschillende transit-
herbergen voor koetsreizigers, waaronder ‘Het Wapen van 
Antwerpen’, waar men zelfs plaatsen kon bespreken voor  
een koets naar Parijs. Maar dat was het verleden.  
Wat de toekomst betreft, ziet het ernaar uit dat de verjongde 
Rotterdam V als toeristische trekpleister een belangrijke rol 
gaat spelen in de economische heropleving van Katendrecht.

Koninklijke vaargasten
Het stoomschip Rotterdam V werd gebouwd door de RDM 
(Rotterdamsche Droogdok Maatschappij) en in de vaart  
gebracht door de Holland-Amerika Lijn. Het is het grootste  

Het hotel

U loopt verder langs de kade richting het schip  
De Rotterdam, rechts staat paneel 10: Het hotel.

10
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Een luchtfoto van Katendrecht uit 1925,

met een passagiersschip van de Holland-

Amerika lijn aan de Wilhelminakade
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passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd.  
Op 21 augustus 1959 verliet de Rotterdam voor de eerste  
maal de thuishaven voor de officiële proefvaart, met als 
gasten koningin Juliana en prins Bernhard. Op 3 september  
was het kroonprinses Beatrix, die het schip begeleidde op  
de eerste overtocht naar New York.

Een extreme make-over
Na 50 jaar dienst, kreeg deze tempel van modernistische 
romantiek een tweede leven als drijvend hotel, met  
257 viersterrenkamers. Het schip biedt faciliteiten voor 
congressen, festivals en events tot 4.000 personen en een  
theaterzaal met 499 zitplaatsen. Je kunt er terecht voor  
een gastronomisch diner of voor een drankje. Rotterdamse  
studenten kunnen binnen het sociaal opleidingsprogramma  
hier praktijkervaring opdoen. En voor de connaisseurs: alleen  

al voor de decoraties van de gerestaureerde Carlton Ritz  
balzaal (nu de Grand Ballroom) en het centrale trappenhuis 
is een bezoekje aan dit Katendrechtse luxehotel een must!

Luxueus oploopje...
De Rotterdam heeft een vaste plek aan het 3e Katendrechtse 
Hoofd, het uiterste puntje van de wijk. Er is in een ‘groene’  
omgeving voorzien in parkeerplaatsen, een wandel- 
boulevard, een aanlegsteiger, entreegebouwen naar het  
schip en een kassa- en informatiegebouw.  De herinrichting  
van het schip ging niet van een leien dakje. Vele malen  
haalden de activiteiten het Nederlandse nieuws.  
Maar uiteindelijk is het schip dan toch geopend 
voor het publiek en vinden vele toeristen dagelijks  
het schip en de wijk. Vanaf deze plek ziet de toekomst  
van Katendrecht er bijzonder veelbelovend uit.

Het hotel
Een ansichtkaart uit 1908, 

met daarop de Rotterdam IV
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Het hotel

Een huis met een onafhankelijke koers
In 1891 opende de stad op de Ankerrui een internationaal  
en volstrekt neutraal zeemanshuis, waar geen onderscheid  
meer werd gemaakt van rang, nationaliteit of religieuze  
overtuiging. Omdat het pand zwaar beschadigd werd  
tijdens de bombar de menten van Wereldoorlog II, besliste  
de stad een nieuw zeemans  huis te bouwen aan de Falconrui.  
Architecten Smekens en Wittox rekenden af met de clichés  
van ankers en scheeps lantaarns. Ze ontwierpen een  
krachtig modernistisch statement, dat een geloof in de  
toekomst en vooruitgang uitstraalt. In 1954 opende het 
nieuwe Zeemanshuis de deuren. Het huis zou de eenzame  
zeelui uit hun isolement halen en hen in contact brengen 
met de Antwerpse leefwereld. En het werd een succes:  
halverwege de jaren ‘60 noteerde het hotel tot 42.000  
overnachtingen per jaar!

dubbelportret van een havenwijk
Cover van de feestbrochure
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Opgepast: hier wordt geshangaid!
In de 19e eeuw, toen de haven van Antwerpen een 
geweldige groei doormaakte, was het zeemansleven  
allesbehalve een pretje. Echte wervingslokalen voor zeelui  
bestonden toen nog niet. Het aanwerven verliep vaak  
via de logementshuizen waar de matrozen aan wal  
tijdelijk onderdak vonden. Er werd daarbij behoorlijk  
wat gesjoemeld. Zo bestond er een aanmonsterings praktijk  
die men ‘shangaiën’ noemde: de logementuitbaters en de 
bazen gooiden het op een akkoordje om de  
matroos-pension gasten dronken te voeren, zodat die een 
contract tekenden waar ze onder nuchtere omstandigheden 
de neus voor zouden ophalen.

What shall we do with the drunken sailor?
Om al die onfrisse belangenvermengingen tegen te gaan,  
werden rond 1900 kantines en clubs opgericht waar  
matrozen terecht konden voor een eenvoudig maal en  
een veilig nachtverblijf (in veel logementshuizen waren  
zelfs geen bedden voorhanden en sliepen de logees  
gewoon op de vloer). Rond die periode ontstonden  
er - behalve de privé ‘boarding houses’, waar vaak zeelui  
van eenzelfde nationaliteit elkaar opzochten - ook  
zeemanshuizen, zoals het Antwerp Seafarers Centre  
(A.S.C.), onder het beheer van het Apostolaat der Zee,  
en de Finse en Noorse Zeemanskerken. Aan heel wat van 
deze initiatieven kleefde een religieus tintje, omdat ze  
gesponsord werden door allerhande kerken.

Het hotel
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Veren van Katendrecht
In de bloeiperioden van de ‘grondheerlijkheden’ Katendrecht  
en Charlois was er behoefte aan een oeververbinding met 
Rotterdam. Karel de Stoute had de rechten over de rivieren 
en daarmee over het veer. Het veerrecht van Karel de 
Stoute werd in 1471 succesvol betwist door het stadsbestuur 
van Rotterdam. Pas in 1599, toen Rotterdam de eeuwige  
erfpacht kreeg, spreken oude stukken weer over het veer. 
De oeververbinding is in de loop der tijd veel veranderd.  
Het begon met een zeilpont. In 1828 begon een stoomboot 
de verbindingen te onderhouden. Vanwege de vorm en lage 
ligging op het water kreeg deze raderboot de bijnaam ‘De 
Platluis’. In 1878 werd deze gemeentelijke stoomveerdienst 
beëindigd doordat de Willemsbrug en de Koninginnebrug 
bij het Noordereiland voor het verkeer openden.

Vervoer over water

U loopt langs het strandje,  
vlak bij de rode torens,  
om de 2e Katendrechtse 
Haven naar paneel 11:  
Vervoer over water.

11

dubbelportret van een havenwijk

11
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Deze nieuwe bruggen bleken al snel het verkeersaanbod  
niet aan te kunnen en vanaf 1901 keren de veren op de Maas  
weer terug. Niet alleen particuliere veren, maar ook het  
Gemeentelijk Veerbedrijf zette veerboten in. Deze veer-
boten, in de volksmond bekend als ‘Heen en Weer’, zetten  
passagiers over. Toen later bleek dat ook het goederen- 
vervoer last had van de te krappe capaciteit van de nieuwe  
bruggen, zette de gemeente wagenveren in. In 1911 kwam  
de door stoom aangedreven Wagenveer I in de vaart  
tussen Katendrecht en de Veerhaven. Op het beweegbare  
autodek konden maximaal, per tocht, 16 bespannen  
sleperswagens terecht. Dit Wagenveer tussen de Willems-
kade/Veerhaven en Katendrecht kwam te vervallen bij de 
openstelling van de Maastunnel voor verkeer. 

Met het heen-en-weer pontje ging de jeugd een avond  
swingen op ‘De Kaap’. De laatste veerdienst werd  
overbodig toen vanaf 1968 de metro instond voor een  
snelle verbinding tussen noord en zuid.

Heden
In de huidige tijd verplaatsen veel mensen zich met de 
auto over de bruggen naar de andere kant van de Maas.  
Toch blijft vervoer over water trekken en zien we 
tussen Katendrecht en de overkant verschillende  
waterver bindingen. 

Heen en weer
Sinds maart 2010 is de heen-en-weer naar Katendrecht 
weer in de vaart. Tussen De Rotterdam en het Willems plein 
vaart de Spido met een pendelservice heen en weer.

Watertaxi
Sinds 2000 kent Rotterdam een Maastaxi-netwerk.  
Een aanvulling op de pendeldienst van Hotel New  
York die startte rond 1993. De snelle blauw met gele  
bootjes vervoeren de passagiers razendsnel tussen de  
verschillende aanlegsteigers. Aan boord gaan is zo  
gepiept: even bellen, het nummer van de steiger  
aangeven en de taxi komt binnen afzienbare tijd  
aanvaren. Het netwerk strekt zich uit van Ridderkerk  
tot Vlaardingen en Katendrecht kent drie aanlegsteigers.

Vervoer over water
Linker Veerdam veerboot
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Codrico

Vervoer over water

dubbelportret van een havenwijk

Splashtours
Het blijft een vreemd gezicht: een bus 
die ineens van de kade het water inrijdt  
en daarna over de rivier verder vaart. 
Sinds maart 2010 is dat mogelijk met de 
splashbus. Vanaf de boothelling (of is 
het bushelling) in de 2e Katendrechtse 
Haven verwisselt de bus het water voor 
de weg en omgekeerd.

Verlaten kade

Bonapartedok
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De Schelde en de havendokken
Het Schipperskwartier grenst aan twee grote massa’s  
water: in het westen de Schelde, in het noorden de oudste  
havendokken: het Bonaparte- en Willemdok uit de 19e 
eeuw. Tot een heel eind in de 20e eeuw wemelde het hier 
van zee- en binnenschepen die vrachten af- en aanvoerden.  
De Scheldekaaien die het Schippers kwartier aan de  
waterkant begrenzen, dienden lange tijd als los- en laad-
terrein - tot de haven na de Tweede Wereldoorlog de stad 
verliet en voorgoed naar het noorden opschoof. 

Vandaag liggen de kaaien langs het Schipperskwartier  
er verlaten bij. Een groot deel van de ruimte wordt  
nu gebruikt als parkeerplaats. Maar de Stad Antwerpen  
en de Vlaamse overheid hebben een Masterplan klaar om  
van het 7 km lange kaaiengebied een aantrekkelijke  
wandelboulevard te maken. De ontwerpers voorzien in  
hun plannen ook de mogelijkheid om ter hoogte van het  
Schipperskwartier een aanlegsteiger voor watertaxi’s  
te bouwen. Een verre echo van de ‘boottram’ uit het  
begin van vorige eeuw, die van hieruit havenarbeiders  
en zakkennaaisters naar hun verafgelegen werkplekken 
in de haven voerde. Voorlopig vind je hier af en toe één  
enkel aangemeerd zeeschip, dat ligt te wachten op door-
gang door een van de noordelijke havensluizen.

Aan de noordgrens van het Schipperskwartier vind je het  
aaneengeschakelde water  van het Bonaparte- en het  
Willemdok. Het Bonapartedok (of ‘petit bassin’) werd op 
bevel van Napoleon Bonaparte gegraven. Die gaf daarna 
ook het bevel een ‘grand bassin’ te graven, maar door zijn 
nederlaag te Waterloo ging het niet door.  Uiteindelijk 
werd het ‘grand bassin’ voltooid onder de Nederlandse 
koning Willem I, die het ook zijn naam schonk.

Het Bonapartedok is nog steeds het kleinste dok van  
de haven van Antwerpen. Het was oorspronkelijk met  
de Schelde verbonden via een sluis. Die werd enkel bij  
vloed geopend gedurende een vrij korte tijd. Bij eb zou  
het dok, dat nog geen 5 meter diep is, volledig  
leeglopen. De Schelde is onderhevig aan getijden die vaak 
zes meter en meer kunnen bedragen. In die korte openings-
tijd konden de schepen het Bonapartedok in- en uitvaren.  
De Bonapartesluis werd in de jaren ‘70 gedempt vanwege  
groeiende vrachtverkeer over de kaaiweg. Maar vanuit het  
Willemdok, dat ondertussen een jachthaven is geworden, is 
nog steeds scheepvaart mogelijk naar het sindsdien enorm 
gegroeide, getijdenvrije dokkencomplex van de Antwerpse 
haven. Via 5 grote sluizen staat het complex in verbinding 
met de Schelde. 

Vervoer over water
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Het dorp dat een schiereiland werd
In vroeger tijden was Katendrecht een mooi en welvarend  
dorp, gelegen tussen vruchtbare polders. Een veer over de  
Maas verzorgde de verbinding tussen Rotterdam en  
Katendrecht. Het dorp was gebouwd langs de  
Katendrechtse Zeedijk en een deel van de Dordtsestraat-
weg. Opvallend waren de mooie buitenverblijven van 
de welvarende en vaak vooraanstaande Rotterdamse  
families. Deze tweede huizen, gebouwd in weelderige  
groene omgevingen, waren bedoeld om gedurende vrije  
dagen en de zomermaanden de drukte van de stad te  
ontvluchten. 

Op deze oase van rust werd nu juist de Maashaven  
gepland. Niet alleen de buitenverblijven, maar vrijwel  
het gehele dorp Katendrecht moest voor 1900 met de 

De binnenhaven

U vervolgt de route langs het water (Nieuwe Maas) tot 
aan paneel 12: De binnenhaven.

12
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grond gelijk worden gemaakt. De toenmalig directeur van  
Gemeentewerken Rotterdam, ir. G.J. de Jongh, was de  
verantwoordelijke. De Rotterdamse haven bleef groeien  
en er was meer ruimte nodig voor de scheepvaart en  
overslag. Daarom maakte hij de plannen voor het graven  
van de ruime havenbassins die het karakter van het  
schiereiland bepalen. 

Het eerste plan voor de Rijnhaven dateert van 1881,  
uiteindelijk werd zij tussen 1887 en 1893 gerealiseerd.  
De 1e en 2e Katendrechtse Havens werden tussen 1887 en 
1896 gegraven. Het graven van de Maashaven volgde  
hierna. Toen deze in 1911 gereed was, bleek er van het  
oorspronkelijke Katendrecht niet veel meer over. Het 
was een smal schiereiland geworden. Ruim 3500 mensen  
hadden Katendrecht verlaten, veelal naar het zuiden.  
De bloeiende boeren- en tuindersbedrijven, 650 tot 700 
woningen, een kerk en de buitenverblijven hadden plaats 
gemaakt voor havens, pakhuizen, opslagplaatsen en  
spoorwegemplacementen.

Groene tomaten, roestig staal  
en noeste buurtwerkers
Een van de gegraven havens, de 1e Katendrechtse Haven, 
werd aangelegd als insteekhaven, voor de op- en overslag  
van stukgoederen. Aan de oostzijde van het havendok 
kwam een grote havenloods. Tussen 1960 en 1970 werden 
hier de ‘tomatenboten’ gelost. De honderden vrachtwagens  
die er moesten laden zorgden jarenlang voor enorme  

verkeersopstoppingen in de wijk. Aan de ‘kopse’ zuidzijde  
was jarenlang het sloopbedrijf ‘Simons’ actief. In 1958 
werd dit gebied bebouwd en in gebruik genomen door  
‘Smitfort Staal’. Het voormalige kantoor van dit bedrijf  
is nu de basis voor buurthuis ’t Steiger en voor de  
bewoners organisatie van Katendrecht (KBO). Aan de  
westzijde bevonden zich een koelpakhuis, met bijhorende 
bedrijfs woningen, en de visverwerkingsfabriek Kristal,  
een belangrijke werkgever voor Katendrechtse vrouwen.  
Rond 1968 wordt alles gesloopt om plaats te maken 
voor het havenbedrijf DEKA, gespecialiseerd in de op- en  
overslag van chemicaliën.

De binnenhaven

Het havendok rond 1900
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Koolkaai? Nee, Koolvliet.
Het pleintje kreeg de naam Koolkaai in 1885 na  
de rechttrekking van de Scheldekaaien en het  
dempen van alle Antwerpse binnen havens (of vlieten).  
Tot die datum lag hier de Koolvliet, waar vissersboten  
aanmeerden en haring aan land gebracht werd.  
Voor 1885 waren haven en stad altijd nauw met  
elkaar verbonden. Schepen konden via de vlieten  
(natuurlijke waterlopen die in de Schelde uitmondden)  
tot in de stad varen en daar hun ladingen lossen.  
Het dempen van de vlieten betekende voor stad en  
haven een eerste scheiding van tafel en bed. De  
definitieve scheiding zou volgen na Wereldoorlog II, 
toen de haven naar het noorden begon op te schuiven.

De binnenhaven

dubbelportret van een havenwijk

Het havendok dat een woonwijk werd
Eind jaren ‘70 van de vorige eeuw wijst de Projectgroep  
Katendrecht het hele gebied rond de Katendrechtse  
Havens aan als herstructureringslocatie en wordt het  
bestemmingsplan gewijzigd van ‘haven & industrie’  
naar ‘woning bouw’. Omwille van die wijziging verhuist  
DEKA als een van de laatste overblijvers in 1984. Het 
dok van de 1e Katendrechtse Haven wordt gesaneerd 
en gedempt. Waar vroeger kranen heen en weer  
zwaaiden en een geur van tomaten hing, staat nu  
een woonwijk, alsof dit altijd begane grond is geweest.  
Het enige wat in deze straten nog rest van de haven, zijn  
de meerpalen (of ‘olifantenkoppen’) die behouden  
bleven als straatpaaltjes! Langs een, deels gedempte,  
2e Katendrechtse Haven verrijst begin 21e eeuw een groot 
nieuwbouwproject. Alsof het een “lopende band” betrof,  
verrezen aansluitend (na het vertrek van havenbedrijf 
HANNO) ook al snel de nieuwbouwcomplexen op de kade 
van de Maashaven. 

Buitenverblijf rond 1890 De visvrouwen van Kristal Een stadsplattegrond uit 1846, met de ‘canal au charbon’
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Holenvliet? Nee, Haringvliet! Nee, Rietdijk!
Volgens Antwerpen-kenner Jan Lampo had deze  
middeleeuwse buurt vanaf het begin een ‘eigen’  
bevolking, die meer dan de rest van Antwerpen een 
band met het water had. Om hem even te citeren:  
“Geen wonder dus, dat er scheepsvolk woont:  
reders-kapiteins die de zee bevoeren en hun matrozen, 
maar ook lieden die hun kost verdienden op de Schelde  
en haar bijrivieren. Gehard en roerig volk, welbespraakt 
en met een bijtend gevoel voor humor, dat zich afzijdig  
houdt van de handwerkers en de boeren uit de  
omgeving.” Deze plek heeft sinds de middeleeuwen  
altijd een koortsige havenbedrijvigheid gekend.  
Getuige de verschillende benamingen, die in de loop 
der eeuwen haar wisselende activiteiten weerspiegelen:  
Holenvliet in 1302, Haringvliet in 1440, Rietdijk in 1830, 
Koolvliet in 1885.

Rietdijk? Nee, Koolkaai!
Met het dempen van de vliet verdwenen alle haven- 
activiteiten naar de overkant van de verkeersweg, naar  
kaaien en hangars. Een lichte bult in het wegdek  
verraadt nog steeds waar de oorspronkelijke waterloop  
werd overwelfd. De huidige gevellijnen van het plein  
volgen overigens getrouw de vorm van het oorspronkelijke  
dok. Ook de bourgeoisbordelen van de Rietdijk verdwenen.  
In de vorige eeuw werd het plein het territorium van  
raamprostituees. Tot de buurt in de jaren ‘80 te maken  
kreeg met ‘up-market’ vastgoedontwikkelingen. Vandaag  

maakt de Koolkaai deel uit van het peperdure Antwerpse  
waterfront. Het ‘gehard en roerig volk’ heeft plaats- 
gemaakt voor de kapitaalkrachtige urban professionals van 
de nieuwe eeuw.

De binnenhaven

De Koolvliet anno 1788, met op de achtergrond

SInt-Paulus en de kathedraaltoren
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Rooie rakkers in het spel
Het sociale welzijn van de man-in-de-straat was in het 
Schipperskwartier op het einde van de 19e en een heel 
eind in de 20e eeuw zo’n beetje een competitiezaak tussen 
een ‘vrijdenkende’ overheid en een zenuwachtige  
katholieke kerk, die zich in haar positie bedreigd  
voelde (zie ook het verhaal van ‘de school’). Ook in het  
Katendrechtse buurtleven waren zulke spanningen  
aanwezig, maar dan tussen de katholieke kerk en het  
‘rooie gevaar’.

KSV en SVK
Het eerste Katendrechtse Clubhuis was een initiatief van 
enkele arbeiders en havenwerkers. Rond 1935 kwam 
daar, in het kader van een werkverschaffingsproject, een  
speeltuin bij in de Basaltstraat en een gedeelte van een 

Het buurthuis

Dan  loopt u de Fruitlaan in, die 
vlak achter u ligt. Na de bocht 
naar rechts van deze straat staat  
paneel 13: Het buurthuis.

13
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school in de Tolhuisstraat. Het hele complex werd de  
Katendrechtse Speeltuin Vereniging (KSV) genoemd.  
Eind jaren ‘70 gaan de verschillende onderdelen hun eigen 
weg, waarbij het clubhuis de naam ‘KSV’ behoudt en de 
speeltuin de weinig geïnspireerde naam ‘SVK’ (Speeltuin 
Vereniging Katendrecht) krijgt.

God zegene ‘het Patronaat’...
Tegenover al het ‘rooie gevaar’ in dit sociaal kwetsbare  
gebied, kon de katholieke kerk natuurlijk niet achter-
blijven. Daarom verrees in de Tolhuisstraat, vlak naast 
de ‘rooie’ KSV, een apart clubhuis voor de katholieke  
bewoners, in de volksmond ‘het Patronaat’ genoemd.  
Sign of the times? Wie zal het zeggen? In ieder geval heeft 
het ‘Patronaat’-clubhuis maar standgehouden tot begin 
jaren ‘70, toen het werd gesloopt om plaats te maken voor 
het nieuwbouwproject Tonika...

Maar zo gauw geeft de Heer het niet op... Halverwege de  
jaren ‘50 had Katendrecht de dubieuze reputatie van  
‘zondige wijk’ verworven. Een nieuw en op christelijke  
leest geschoeid clubhuis was dus aan de orde. Dat werd 
clubhuis De Boei, aan de Veerlaan. Toen het woonblok  
waar De Boei gevestigd was gereno veerd diende te  
worden, verhuisde het clubhuis naar het voormalige  
kantoor van ‘Smitfort Staal’ aan de Katendrechtselaan  
(later Fruitlaan).

’t Steiger: en nu allemaal samen...
Omdat ‘de Kaap’ van oudsher een achterstandswijk met 
heel wat kansarme bewoners was, kon het gebied voor 
zijn buurt- en clubhuiswerk op aanzienlijke fondsen 
rekenen vanwege de overheid. Eind jaren ‘80, toen het 
grootste gedeelte van de prostitutie al verdwenen was, 
vond het stadsbestuur het stilaan welletjes met de enorme  
subsidies die naar de wijk gingen. Als gevolg hiervan  
kregen de beide overgebleven clubhuizen (KSV en de 
Boei) de opdracht te fuseren. Hieruit ontstond het nieuwe  
clubhuis ’t Steiger. Om deze ongemakkelijke ‘mariage  
de raison’ te laten slagen gingen de respectievelijke  
directeurs van de KSV en De Boei allebei met vervroegd 
pensioen en werd een nieuwe ‘overall’ manager voor  
’t Steiger aangesteld. Niet zo’n vreemde beslissing,  
wanneer je bedenkt dat beide clubcircuits in de loop der 
jaren hun eigen uitgesproken cultuur en achterban hadden  
opgebouwd. En die alliantie met deze of gene club 
ging op Katendrecht héél ver: het trok een onzichtbare  
scheidingslijn door de wijk - soms zelfs door families.  
Je ging en je was voor de KSV óf voor De Boei. Wie met 
z’n sympathieën ergens tussenin zat, werd in de wijk  
gewoonweg niet au sérieux genomen. Gelukkig slaagde 
de nieuwe manager er in van ‘t Steiger één team voor alle  
wijkbewoners te maken.

Het buurthuis
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Het buurthuis

dubbelportret van een havenwijk

Patronaat 
Het Patronaat bestaat niet meer. Op 12 november 1923 door de stichting Sint 
Franciscus Liefdewerk opgericht en begin jaren ’70 is het houten gebouw door 
brand verwoest. Met ingang van 1 juli 1972 is het bij gebrek aan voldoende 
mensen opgeheven. Velen onder ons hebben een goede herinnering aan het  
Patronaat overgehouden. Het staat als boegbeeld voor onze katholieke  
jeugd. Hier was ons speelterrein, voor sommigen een tweede thuis. Je kon  
er onder meer voetballen, biljarten, tafeltennissen, sjoelen, dansen en 
kaarten. Daarnaast hadden we onze clubs zoals: kabouters, welpen, gidsen,  
handenarbeid, toneel, etc. Zodra je uit school kwam ging je naar het  
Patronaat om te spelen en ’s avonds naar je club. Op bepaalde data werd 
op de zondagmiddag een film gedraaid. Daarnaast waren er allerlei  
activiteiten zoals: Sinterklaas, kerstviering, carnaval, toneel, fancy fair.  
In de wintermaanden werd de speelplaats onder water gezet. Zodra het had  
gevroren kon je rondjes schaatsen. Voor velen onder ons was dit het begin  
van onze schaatscarrière. Binnen waren polkabrokken en warme chocolademelk  
te koop. Als het begon te dooien werd het ijs weggehakt en met een  
handkar naar de Maas afgevoerd. Op de zaterdagavonden werden vaak  
dansavonden georganiseerd. In die tijd had je vele live bands die door de  
muziek van de Shadows werden geïnspireerd. De eerste danspassen en  
etiquette leerde je van meester Perquin op de zondagochtend (na de kerk).

Bron: www.katendrechters.nl

Toen het buurtcentrum nog een magazijn was:

het Stadsmagazijn in1885
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Een dubbel bewaakt magazijn
Het jonge buurthuis van het Schipperskwartier heeft zijn  
naam niet gestolen: deze gebouwen zijn altijd een  
stadsmagazijn geweest. De stadsmagazijnen werden samen  
met de - intussen verdwenen - gemeentelijke jongensschool  
in 1877 opgetrokken. De stijl is kenmerkend voor die  
tijd: neo-Vlaamse renaissance, met nostalgische trapgevels  
en kanteeltjes. Aan weerszijden van de monumentale  
ingangspoort bevonden zich twee identieke  
conciërgewoningen. 

Nieuwe wind door de Keistraat
De renovatie en herbestemming van dit stadseigendom  
was het eerste impulsproject in de vernieuwing van het  
uitgeleefde Schipperskwartier. Het vervallen pand werd  
in zijn glorie hersteld en opende opnieuw de deuren als  

buurthuis. Vanuit dit centrum wordt sinds 2001 gewerkt aan 
de sociale heropleving van de wijk. Aan enthousiasme en  
initiatieven in ieder geval geen gebrek in het Stadsmagazijn.  
En het aantrekkelijke activiteitenprogramma begint stilaan  
vruchten af te werpen. Er worden opnieuw banden gesmeed  
binnen de wijk die een tiental jaren geleden op sterven na 
dood was.

Dansschoenen en culinaire avonden
Het recept van Het Stadsmagazijn? Om te beginnen is er  
‘Het atelier’, een cafetaria dat ondertussen is uitgegroeid  
tot een trefpunt voor de buurtbewoners. Iedereen is er  
welkom van dinsdag tot zaterdag. Maar ook buiten dit  
cafetaria valt er altijd wel iets te beleven. Het team  
van het Stadsmagazijn zorgt voor een uitgebreid aanbod  
aan activiteiten voor de hele buurt. Dans- en bewegings- 
cursussen, culinaire avonden, open ateliers. Het  
Stadsmagazijn is ook het eindpunt van de fascinerende  
ondergrondse ruientocht die je kan ondernemen, van op  
de Suikerrui tot hier. Slurpend aan een weldadige  
koffie in ‘Het atelier’, tussen het geroezemoes van de  
buurtbewoners, kom je stilaan tot het besef dat het terug 
de goede kant uitgaat met deze ontroerende, eigenzinnige 
buurt...

Het buurthuisToen het buurtcentrum nog een magazijn was:

het Stadsmagazijn in1885
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Zeelust, De Goesting, Gamle Norge, 
International, De Kleine Seinpost, ...
Horeca is er altijd geweest op Katendrecht. In de tijd  
dat reizigers tussen Rotterdam en Antwerpen met het  
veer de Maas overstoken waren dat de herbergen  
(met paardenstalling). In de eerste helft van de vorige  
eeuw telde  Katendrecht niet minder dan 60 kroegen.  
Het overgrote deel daarvan was bestemd voor zeelui  
en landverhuizers. Heel wat cafés werden ook gebruikt  
door koppelbazen uit de haven. De meeste haven- 
bedrijven hadden in die tijd maar een klein personeels- 
bestand. De arbeiders die nodig waren voor het laden  
en lossen werden bij de aankomst van een schip geronseld  
in de diverse cafés. Iedere koppelbaas had zo zijn eigen  
café. De arbeider werd er niet alleen aangenomen voor  
een klus, maar ook contant uitbetaald. Met het gevolg dat  
het betaalde loon onmiddellijk weer verteerd werd.

Het café

U loopt verder naar de Katendrechtsestraat, daar staat 
rechts, bij de tijdelijke locatie van het café, paneel 14: 
Het café. 

14
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... De Unie, De Pijp, De Ster, Black Sea Bar, 
nachtclub Bouzoukia, ...
Na Wereldoorlog II begon het aantal horecazaken op  
Katendrecht terug te lopen. Toch vond je hier tot diep  
in de jaren ‘80 nog 40 cafés, waarvan er 21 op het Deliplein 
gevestigd waren!

Echte koppelbaaskroegen waren er, sinds de vorming van  
een vaste ‘havenpool’, niet meer bij. De meeste kroegen  
haalden hun inkomsten uit de passage van zeelui en  
bordeelbezoekers. In de jaren ‘80 kwam er echter een 
eind aan het gedoogbeleid i.v.m. prostitutie. En ook het 
maritieme leven veranderde: aangemeerde zeelui kregen  
haast geen tijd meer om nog aan land te gaan.  
De ene na de andere kroegbaas gooide de handdoek over de 
tap en trok de deur achter zich dicht...

...Walhalla, Negro Palace Belvedere, 
Vette Hap, Hellas, Tropical Inn, S.O.S. bar
Vandaag telt Katendrecht nog welgeteld drie cafés die  
hoofdzakelijk op buurtbewoners draaien. Een echte oude  
kroeg zit er niet meer tussen: het gemiddelde café  
verandert iedere vijf jaar wel eens van eigenaar en naam. 
Maar de huizen waarin de cafés gevestigd zijn, zijn wel van 
oudsher horecapanden. Met z’n 50 jaar is café de Pijp de 
onbetwiste senior. 

Tijdens de Nacht van de Kaap in september 2009 herleefden  
de dagen van weleer. Aan de Delistraat en op andere  

locaties waren vele leegstaande panden heringericht  
als café of bar-dancing. In een ieder waren de hele  
nacht optredens van artiesten te bewonderen en op  
het Deliplein zelf kon de inwendige mens worden versterkt 
bij de daar geplaatste kramen.

Het café
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Leg het maar uit...
Aan het kruispunt van de Oude Manstraat en de Leguit kom je aan 
de ingang van de gedoogzone. Rond 1500 lag hier aan de stads-
rand een bleekhof met een groot achtergebouw dat eigendom was 
van de lakenbereiders. De gewassen en geverfde laken stof werd 
op ramen ‘uitgelegd’ om te drogen. Het was dan ook geen toeval 
dat hier heel wat wevers en ververs woonden - vandaar de nabij-
gelegen Verversrui... In 1541 werden deze gronden opgekocht  
door de stad en ter beschikking gesteld van de kwalijk ruikende 
huidenvetters en handelaars in Amsterdams leer. De stad  
bouwde er een hal met overdekte gaanderijen die uitkwamen op 
een binnenplaats. Aan het einde van de 19e eeuw moest dit 
complex wijken voor de bouw van een jongens-/meisjesschool en  
een stadsmagazijn (dat vandaag als buurtcentrum dienst doet).

Het café

dubbelportret van een havenwijk

Tweede Wereldoorlog
Jazzmuziek was tijdens de Tweede Wereld-
oorlog door de bezetter verboden.  
Maar op Katendrecht werd toch stiekem 
jazz gespeeld in Negro Palace Belvédère.  
In de wijk stonden wachtposten en zo  
gauw Duitsers voet op de Kaap zetten,  
fietste een waarschuwer snel naar de club 
aan de Rechthuislaan. Daar verwisselde het  
orkest direct het jazzrepertoire voor  
‘verantwoorde Duitse’ muziek. Een keer ging 
het mis. De Duitsers doken plotseling op  
in een swingende club. De artiesten  
Teddy Cotton en Cor Vos kregen een  
speelverbod, maar het Belvédère mocht 
open blijven. Swingen maar!

Café Congo Star in de 
Burchtgracht, 1946
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De ‘diensters’
Vóór Wereldoorlog II bestond raamprostitutie haast niet.  
De ‘meisjes’ zaten veel meer verweven in het sociale  
leven van de buurt waarin ze werkten. En de cafés 
speelden daar als ontmoetings plaats een cruciale rol in. 
In het begin van vorige eeuw was het Schipperskwartier 
één aaneenschakeling van drank gelegen heden, waarvan 
een flink aantal ook dienst deed als bordeel. Voor de  
diensters betekende dat een aardige duit extra naast hun 
loon. Meestal moesten ze wel een percentage van hun  
‘bijverdienste’ afstaan aan de cafébaas.

Maandag dansdag
Behalve de cafés vond je in deze wijk ook heel wat  
danspaleizen en orgelzalen. Die draaiden op zondag en  
maandag op volle kracht (maandag was vóór Wereld- 
oorlog II evengoed een ‘uitgaansavond’ als zondag).  
Met de opkomst van de jukebox stierven de meeste  
van deze zaken een stille dood. Een aantal kreeg  
een tweede leven als dancing. Ook vandaag nog vind je  
de twee hipste danstempels van Antwerpen in het  
Schipperskwartier: Café d’Anvers in de Verversrui en  
Red & Blue in de Lange Schipperskapelstraat.

Vlees noch vis. Maar wél echt...
Vooraan in de Leguit staat een smal cafeetje met dezelfde 
naam helemaal ingekapseld in een nieuwbouwcomplex. 
Het pand is wel oud, maar het café is relatief nieuw. Tot 
voor kort was dit nog een bordeel. En dáárvoor was het een 
viswinkel. Nu is het een eet- en praatcafé dat een bijzonder 
gemengd publiek over de vloer krijgt: buurtbewoners, 
werkmeisjes, travestieten, acteurs van de Zwarte Komedie 
(die wat verder in de Leguit haar stek heeft). 

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   65 17-06-10   14:41



Dubbelportret van een havenwijk66

Van elitaire roeiclub tot wijkpost
In 1900 stond aan de Linker Veerdam het gebouw van 
de Roei- en Zeilvereniging De Maas. Een uiterst elitaire  
bedoening waar het gewone plebs niet welkom was.  
‘De Maas’ verhuisde later naar de andere kant van de  
rivier, waar je ze nog altijd kan vinden. Op de Linker  
Veerdam kwam een politiebureau in de plaats, dat ‘de 
wijkpost’ werd gedoopt. Het kantoortje functioneerde  
van 1910 tot aan de afbraak in 1980 als wijkpost voor  
Katendrecht. In 1980 opende het nieuwe districtsbureau  
aan de Bananenstraat z’n deuren. En daarmee was de wijk 
haar eigen post kwijt.

‘Pond appeltjes’ en blanke sabels
Het Katendrechtse politiekantoor was altijd zo’n beetje 
een wereld op zich. Het bureel had een vaste bezetting, 

Politie

U keert om en loopt de Katendrechtsestraat af in  
oostelijke richting en gaat voor het grijze woonblokje 
naar links, richting Nieuwe Maas. Bij het water staat 
paneel 15: De politie.

15
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die het er zich echt wel thuis maakte. De pannen met  
gebakken aardappelen en omelet stonden in de jaren 
‘60 rustig op de kolenkachel te sudderen. Een van de  
wijkagenten, die een boerderij had, kreeg als bijnaam 
‘pond appeltjes’ omdat hij zijn dienst steevast begon met 
een wijkronde waarop hij de bestelde groenten en fruit 
rondbracht en afrekende.

De tijd in de Katendrechtse wijkpost heeft trouwens altijd 
een ander ritme gekend. Terwijl in de rest van Rotterdam  
de politiesabels halverwege de jaren ‘50 werden 
vervangen door gummiknuppels, bleven die van  
Katendrecht hun nut bewijzen tot het eind van de jaren 
‘60. Ze werden ingezet bij grootschalige vechtpartijen van 
zeelui of als er een buitenlandse marinevloot aanmeerde.

1985 tot heden, de wijkagent, 
vanaf 1994 buurtagent genoemd, waakt
De prostitutie, en de harde criminaliteit hier omheen,  
verdween en de meer ‘stadse’ problematiek van  
drugsoverlast, hangjeugd, overlastgevende bewoners en  
onveiligheidsgevoelens werden het jacht- en werkterrein  
voor de wijk-/buurtagent. De dagen van de sudderende  
bakpan op het wijkpostje waren voorgoed voorbij.   
Het feit dat Katendrecht, in de laatste 25 jaar, maar vier 
wijk-/buurtagenten heeft gekend (Piet van Hengel, Hans  
Hobbel, Hans van den Bergh en Cock van ’t Zelfde) zegt 
ook iets over de betrokkenheid van deze brigadiers bij het 
reilen en zeilen op het Schiereiland. In vergaderingen, op  

straat, privé en op het bureau spraken ze nooit over  
“Op Katendrecht”, maar altijd fanatiek over “Mijn wijk,  
Katendrecht”. 
 
Sinds begin 2010, na het vertrek van Cock vanwege een 
bevordering, liep er een vacature voor ‘Mijn wijk’ en het  
is te verwachten dat de nieuwe buurtagent haar voor-
gangers hierin zal volgen. Het antwoord  op de vraag  
“Durf jij de Kaap aan?” zal dan ook eigenlijk, voor de  
ervaren en al met de wijk bekende nieuwe buurtagent, 
Atika Sadoq, geen enkel probleem vormen.  
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Politie

Ruzie als schouwspel
We kunnen het ons nog nauwelijks voorstellen, maar tot in  
een flink eind van vorige eeuw was dit een dichtbevolkte  
wijk, met kroostrijke en straatarme gezinnen, bizarre  
verstotelingen, straatkinderen, prostituees en vervaarlijk  
uitziende matrozen. Conflicten en meningsverschillen  
werden vaak op straat ‘uitgevochten’. Die schermutselingen  
werden als een schouwspel met spektakelwaarde  
beschouwd. De vechtende partijen werden aangemoedigd 
en de hele buurt volgde joelend het gebeuren vanuit de 
open ramen mee. Tot ‘de arm der wet’ erbij geroepen werd.

dubbelportret van een havenwijk

Moordonderzoek in

de Leguit, 1974

De brand in 

Sint-Paulus, 1968
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Van ‘nonkel’ gardevil ...
Het politiebureau op de Sint Paulusplaats was tot lang na  
Wereldoorlog II de plek waar moeilijkheden in het eerste  
kwartier snel werden opgelost. De agenten van het 
Schippers kwartier - of gardevils, zoals ze toen genoemd  
werden - kregen te maken met de gevolgen van een  
turbulent uitgaansleven, taalproblemen en ‘losgeslagen’ 
matrozen vanuit de hele wereld. De wijkpolitie slaagde 
er verrassend vaak in conflicten in alle gemoedelijkheid 
op te lossen. Dat had veel met sociale controle te maken.  
De meeste wijkbewoners kenden elkaar en de wijk agent 
was een bekende figuur in hun leven. 

... tot de ‘boys in blue’
De politie verhuisde in 1983 naar de Blindenstraat, waarna 
dit bureau voorgoed z’n deuren sloot. De politie is echter niet 
helemáál uit het Schipperskwartier verdwenen. Wie door het  
vitrinestraatje wandelt dat dwars door het megabordeel  
Villa Tinto snijdt, vindt tussen al het rode neonlicht één  
vitrine die blauw oplicht.Deze post wordt door de politiecel  
Prostitutie gebruikt wanneer er verhoren dienen afgenomen  
te worden. Daarmee beschikken de boys/girls in blue over  
een kostbare ‘antenne’ in hun werkgebied. Met dank aan de  
auteur van ‘De Gardevils van het Schipperskwartier’.

Politie
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Industrie ‘pur sang’
Sinds de inlijving bij de stad Rotterdam, is Katendrecht  
altijd een haven-/industrie- en woongebied geweest.  
Haveninstallaties, arbeiderswoningen en zware industrie  
in de vorm van meel- en staalfabrieken lagen op dit  
schiereilandje eng verstrengeld. Een situatie die zich goed 
laat vergelijken met het Antwerpse Schippers kwartier,  
vóór de scheiding van stad en haven in het midden van  
vorige eeuw. Maar terwijl in Antwerpen de ‘white collar’  
industrie tegenwoordig gretig de leegstaande haven- 
ruimten recupereert, heeft Katendrecht eigenlijk nooit een 
‘echt’ kantoorgebouw gekend.

Wereldwijd
Het enige grote kantoor, dat eigenlijk door de explosieve  
expansie van het bedrijf is ontstaan, bevindt zich bovenop  

Het kantoor

U loopt verder richting bebouwing. Bij Provimi staat  
paneel 16: Het kantoor.

16

dubbelportret van een havenwijk

15 16

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   70 17-06-10   14:41



Wandeling door de tijd op Katendrecht 71

de diervoederfabriek van Provimi. Het bedrijf, dat  
ondertussen ‘wereldwijd’ is gegaan, heeft hier bovenop  
het dak z’n wereldwijde hoofdkantoor. Er werken naar 
schatting zo’n 240 medewerkers.

De toekomst ziet er oosters uit...
In de toekomst zal die ‘kantoorloze’ situatie gaan  
veranderen door de geplande bouw van het 100.000 m2 
grote European Chinese Centre (ECC) in het Polsgebied 
(het smalste stuk aan de ingang van het Katendrechtse 
schiereiland). Géén stereotype ‘Chinatown’-toestanden 
hier. De stad Rotterdam ziet het ECC als een brug tussen  
China en Europa. De planning van dit complex op  
Katendrecht heeft natuurlijk alles te maken met de sterke 
Chinese gemeenschap die hier gevestigd is. In het gebouw 
worden niet alleen bedrijven, woningen en recreatieve 

voorzieningen ondergebracht, maar ook een Chinese  
daktuin en een feestzaal. Het oude pakhuis Santos, dat 
werd geklasseerd als rijksmonument, zal waarschijnlijk ook 
een nieuwe functie gaan vervullen in dit geheel, mogelijk  
als hotel. De precieze invulling van het complex zal  
grotendeels afhangen van de plannen van de Chinese  
investeerders. Afwachten wat het Oosten brengt, dus.

Het kantoor
Het Provimigebouw met kantooropbouwHet Provimigebouw zonder kantooropbouw
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Het kantoor

dubbelportret van een havenwijk

Daarnaast brengt de nieuwe bevolking van Katendrecht 
een golf aan ZZP-ers met zich mee. Bedrijven aan huis,  
die de meest uiteenlopende activiteiten uitvoeren.  
Veel van deze bedrijven zijn nauwelijks zichtbaar voor de  
nietsvermoedende voorbijganger. Maar bijna alle onder-
nemers hebben zich aangesloten bij de Ondernemers-
vereniging Katendrecht (OVK). Een vereniging die zich 
ook sterk inzet voor het sociale klimaat op de Kaap.  
Verschillende activiteiten, zoals de Ronde van  
Katendrecht, de Kerstmarkt en verschillende festivals  
zijn op hun initiatief ontstaan of naar de Kaap gehaald.

Wielerronde
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Van donkere pakhuizen ...
Zoals alle Antwerpse ‘vlieten’, was deze boulevard vroeger  
een binnenhaven die rechtstreeks met de Schelde in  
verbinding stond. De Brouwersvliet vormde de noordgrens  
van het Schipperskwartier. Alle bedrijvigheid die je 
hier tot een paar decennia geleden vond, had te maken  
met de haven. Natiehuizen, magazijnen, distributeurs, 
wisselkantoortjes, exotische restaurants ... alles pikte een 
graantje mee van de fabelachtige rijkdommen en mensen-
massa’s die over de Schelde kwamen aandrijven.

... tot transparant HR Management
Vandaag is de band tussen bedrijfswereld en haven in het  
Schipperskwartier doorgeknipt - al vind je op deze 
boulevard nog schitterende sporen van het maritieme  
verleden uit de twee voorbije eeuwen. De overgebleven  
pakhuizen zijn ondertussen wel omgebouwd tot  
kantoorcomplexen, winkels, appartementen en lofts.  
De globalisering en digitalisering van onze economie 
zorgden ervoor dat bedrijven zich niet meer noodzakelijk  
in de onmiddellijke buurt van hun ‘business’ hoeven te 
vestigen. Factoren als kostenreductie en bereikbaarheid  
beginnen een steeds belangrijker rol te spelen bij de  
keuze van een werkplek. Zoals het geval was voor SD Worx,  
dat zich oorspronkelijk bezighield met loonadministratie  
voor allerhande bedrijven. Vandaag is het kantoor  
uitgegroeid tot een bedrijf met inter nationale banden,  
dat over de Belgische grenzen heen een uitgebreid gamma 
van human resources diensten aanbiedt. 

Meewerken aan een nieuwe leefbaarheid
Het opmerkelijke hoofdkantoor van SD Worx is het  
resultaat van een wedstrijd, waarbij het ontwerp van het  
buro voor architectuur Paul van de Poel & partners het  
uiteindelijk haalde. Wat vooral opvalt is de vormelijke  
dynamiek en transparantie van de architectuur.  
Het winnende ontwerp beperkte zich niet enkel tot het 
optrekken van één gebouw; er werd gesleuteld aan de  
volledige stedenbouwkundige invulling van het terrein  
tussen Brouwersvliet, Kriekenstraat, Blauwbroekstraat en  
Schippersstraat. Het werd een geslaagde combinatie van  
wonen en werken, met acht woningen met binnentuin,  
die aan de zijde van de rustige Blauwbroekstraat in het  
geheel werden geïntegreerd. In overleg met de stad,  
zorgde het bedrijf ook voor de aanleg van een nieuw  
buurtpleintje. Een fysieke link met de haven? Die is er  
niet meer.

Het kantoor
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De straat die een plein werd
Midden in het ‘moderne’ 19e-eeuwse Katendrecht ligt het 
Deliplein dat pas in 2007 de officiële naam kreeg die in de 
volksmond al 100 jaar gebruikt werd. De opmaak van dit 
driehoekige ‘hart’ weerspiegelt een beetje de gespleten 
persoonlijkheid van Katendrecht: twee zijden worden  
ingenomen door ‘dorpse’ woon- en commerciële functies, 
de derde is exclusief het territorium van de industriële 
havenwereld. Het plein beleefde behoorlijk wat ‘ups’ en 
‘downs’...

Dansen in het Walhalla
‘Verboten für Wehrmacht und Kriegsmarine’ stond hier  
tijdens Wereldoorlog II op een bord te lezen. En het leven 
op Katendrecht, met zijn rumoerige danscafés, ging hier 
ondertussen zijn koppige gangetje. Na de oorlog steeg de 

Het plein

U loopt de Veerlaan af in oostelijke richting. U komt op 
het Deliplein. Daar staat paneel 17: Het plein. 

17

dubbelportret van een havenwijk

16
17

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   74 17-06-10   14:41



Wandeling door de tijd op Katendrecht 75

aanwezigheid van prostituees en hun beschermers, en in 
hun spoor de horecabazen. Het gebied rond de Delistraat 
ontwikkelde zich tot het internationale uitgaanscentrum 
van het naoorlogse Rotterdam. Je kon er tot laat uit de  
bol gaan in danssalons, die namen droegen als ‘Walhalla’, 
‘De Ster’, ‘Ocean Bar’, ‘Las Vegas’ of ‘De Unie’.

De gezellige rosse buurt in een wurggreep
Hoewel Katendrecht voor de meeste Rotterdammers  
gelijkstaat met verloedering, criminaliteit en prostitutie, 
is de sfeer er tot in de jaren ‘60 behoorlijk gemoede lijk. 
Hier en daar verhuurt een gezin al eens een kamer van 
hun woning aan een prostituee; de kinderen doen soms  
boodschappen voor de meisjes. De middenstand en de  
danscafés floreren. Het is een delicaat netwerk dat zichzelf 
in stand houdt.

De komst van het Haagse pooiercircuit, met ‘hardcore’ 
bordelen en ‘geïmporteerde’ meisjes uit het buitenland,  
verstoort het precaire evenwicht echter grondig. En de  
omgeving van de Delistraat deelt in de klappen:  
vechtpartijen en ontruimingen doen de buurtbewoners  
massaal vertrekken. In de jaren ‘70 valt de hechte  
Katendrechtse gemeenschap uit elkaar.

Een ‘parel’ van een plek
Sindsdien doet de overheid haar uiterste best om met  
allerlei sociale en stedenbouwkundige ingrepen het tij 
voor Katendrecht te doen keren. En de inspanningen  
beginnen vruchten af te werpen. Het Deliplein speelt als 
‘parel’ in de upgrading van de publieke buurtruimte een 
cruciale rol. De panden aan het plein werden gerenoveerd 
en te koop aangeboden. Tattoo Bob, een cultvideotheek, 
een theaterzaal en diverse restaurants geven de buurt  
een nieuwe commerciële schwung. 

Het volledig heraangelegde plein ligt er, met aangepast  
zitmeubilair en verlichting, te lonken naar een  
veelbelovende toekomst.

Het plein

Een begrafenisstoet op het Deliplein,

begin vorige eeuw
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Het plein

dubbelportret van een havenwijk

“Vroeger had je rolschaatsen,  met van die ijzeren  
wieltjes die je zo aan je schoenen kon doen. 
Het enige beroerde was dat je nergens lekker 
kon schaatsen met die dingen. Je had hier op 
de Kaap allemaal nog van die kleine steentjes.  
Alleen op het Deliplein, daar was een stukje glad.  
Bij de pisbak op het Deliplein daar was het glad  
genoeg om te schaatsen. Het liep er ook een beetje  
af - kon je lekker naar beneden.  Maar het mooiste  
was als je een stukje werd voortgetrokken. Dat deden  
die Amerikanen wel eens als ze op weg waren  
naar die meiden. Dan pakten ze je armen en dan zo 
tussen twee van die grote gasten en dan liepen ze 
natuurlijk hard … en dat was lekker joh.” 

Bron: Tekst ‘Kaap Goede Hoop’

Old Happy Bar op het Deliplein, 1948

Het Falconplein, rond 1890

Falconpoort, rond 1900
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Een devote ontstaansgeschiedenis
Het woelige verhaal van dit plein begint bij de Florentijn  
Falco de Lampage, muntmeester aan het Brabantse hof. 
Uit bezorgdheid voor zijn zielenheil kocht Falco hier  
gronden en stichtte hij daarop het klooster van de  
Falcontinnen. Het enige wat daar nog van rest, is de  
Falconpoort uit 1671. In de 15e eeuw breidden de zusters 
hun Falconhof uit met een gasthuis, een kerk en particuliere  
woningen. Later kreeg het klooster een tweede leven  
als ... kazerne en militair gasthuis. In 1955 gingen de boeken 
definitief dicht: de kazernegebouwen werden gesloopt om 
plaats te maken voor het Internationaal Zeemanshuis.

De poort naar de haven
In de 19e eeuw werd het leven op het Falconplein steeds 
sterker verweven met de groei van de Antwerpse haven.  
Het plein, dat tussen het Willemdok en de oude stadskern ligt,  
werd een drukke verbinding tussen haven en stad, waar  
zeelui en binnenschippers hun inkopen kwamen doen.  
Ze vonden er alles wat ze nodig hadden: scheepsgerief,  
winkels, pensionnetjes en... vrouwen. Het plein was toen  
één aaneenschakeling van kroegen, waar dag en nacht  
opzwepende orgel- en accordeonmuziek klonk.

Het Rode Plein
Het plein werd in de jaren ‘70 en ‘80 vooral bevolkt door  
joodse Georgiërs. Er kwam een handel in tapijten, kledij  
en goedkope elektronica op gang. Het belangrijkste koop-
publiek: Russische zeelui. Vandaar dat de Antwerpenaren  

deze plek tot ‘’t Rode Plein’ herdoopten. De handelaars  
van de meer dan 100 winkels namen het over het algemeen  
niet zo nauw met de wetten op de handelspraktijken.  
De meeste ‘merkartikelen’ die hier te koop werden  
aangeboden, waren nep. In 2002 maakte de politie korte  
metten met deze ‘creatieve economie’. De Georgiërs  
verdwenen en lieten het plein enigszins verweesd achter.

Een ‘culturele’ toekomst
De gemeente Antwerpen koestert ambitieuze ontwikke- 
lings plannen voor deze buurt. Het vernieuwde Falconplein 
gaat een belangrijke schakel vormen in het culturele traject,  
dat zal lopen van de Academie voor Schone Kunsten tot 
aan het toekomstige Museum aan de Stroom (MAS) aan het 
Willemdok. 

Het plein

Toen het Falconplein nog 

een ‘Rood Plein’ was
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Tattoo Bob - een bloeiend familiebedrijf
Tattoo Bob bestaat al meer dan 40 jaar. Hij was één van 
de eerste tatoeëerders op Katendrecht. Zijn eerste klanten  
waren zeelui, boefjes, bouwvakkers en prostituees.  
Nu komt er volk van allerlei pluimage. En daar zitten 
heel wat bekende Nederlanders tussen. Tattoo Bob heeft,  
samen met zijn familie, een onverwoestbare internatio nale  
reputatie opgebouwd.

In 1968 begon Bob met tatoeëren. Begin jaren ‘80 verhuisde  
het bedrijf naar de Delistraat en Tattoo Bob was één van  
de eersten die begon met steriel tatoeëren. Hij gaf zijn zaak  
het uiterlijk van een dokterspraktijk met witte vloeren en  
wanden. Zelf ging hij gekleed in een witte doktersjas.  
Tegenwoordig runt hij zijn shop samen met zijn vrouw,  
zoons, dochter en schoondochter. Zijn kinderen willen straks 

De tattooshop

Aan de overzijde van het Deliplein staat het laatste  
paneel 18: De tattooshop.

18

dubbelportret van een havenwijk

1817
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het bedrijf voortzetten. “We zijn zes dagen in de week  
open en het is erg druk. Er wordt zelfs betaald om eerder 
aan de beurt te komen.”

Toen Tattoo Bob begon, was Katendrecht een levendige 
wijk vol met tattoo-shops, prostituees en zeelui. Het was 
ook de Chinatown en een belangrijk uitgaanscentrum van 
Rotterdam. Er kwamen veel zeelui een avondje stappen,  
en zij lieten al dan niet in een dronken bui ‘iets’ zetten.  
Het maakte niet zoveel uit wat er dan gezet werd.  
Vaak was het de naam of de afbeelding van een meisje of 
een schip, een anker of een roos. Er waren in die tijd zeven 
tatoeëerders op Katendrecht gevestigd. De zaak van Tattoo  
Bob was toen dag en nacht open. Het keldertje waarin  
Tattoo Bob zijn werkzaam heden begon is nog steeds  
onderwerp van gesprek bij klanten van vroeger. 

Vrouwenbenen op een mannenbuik
De meest populaire tattoos zijn op het ogenblik de  
‘rugtribals’ (tatoeage op de onderrug). “De mafste tattoo 
die ik ooit gezet heb? Dat was bij een man die een vrouw 
op zijn buik wilde laten tatoeëren. Ik was net klaar met 
de benen van de vrouw, toen de pijn hem te veel werd en 
hij zelf de benen nam. We hebben hem nooit meer terug 
gezien.”

De tattooshop

De oude zaak van

Tattoo Bob
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De tattooshop
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Groeien op het Deliplein
Sinds een aantal jaar heeft Tattoo Bob een nieuwe ruimte 
met vier panden aan het Deliplein. Het is niet allemaal van 
een leien dakje gegaan. De zaak barstte uit haar voegen  
en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft hem aardig  
laten wachten. Bob was een van de eerste ondernemers  
die het zag zitten in de toekomst van het ‘nieuwe’ 
Katendrecht. Al in 2006 wist hij dat het allemaal in orde 
komt met Katendrecht: “Ik heb vertrouwen in deze  
fantastische wijk”.

The master himself: Tattoo Eddy
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Tattoo-Eddy
Tot voor enkele jaren vond je in het Schipperskwartier  
tenminste een vijftal tattoo-shops. Qua creativiteit en  
degelijkheid stak Tattoo-Eddy met kop en schouders boven  
de concurrentie uit. Met het gevolg dat hij uiteindelijk als  
enige in de Schippersstraat overbleef. Eddy streek hier 27 jaar  
geleden neer. Tatoeëren zat toen nog in de taboesfeer en  
had vooral met dronken onbezonnen heid te maken.  
Nu gaat het er volgens Eddy heel anders aan toe. Hij krijgt  
niet langer alleen zeemannen en truckers over de vloer.  
Er wordt gekeurd, getwijfeld en zuchtend gebladerd door  
catalogi, waar meer dan twee miljoen motiefjes instaan.

Popeye en ander straf volk...
Anno 2008 zijn tatoeages een mode-accessoire geworden 
zoals een oorring of een armband. Aan het begin van 
de 20e eeuw waren tatoeages aan de orde van de dag in 
de zeemanswereld. Kartons of staalkaarten van cliché- 
ontwerpen circuleerden over de hele wereld. Lewis ‘Lew the  
Jew’ Alberts - een Amerikaanse behangpapierontwerper -  
was één van de pioniers die rond 1900 zulke kartons  
ontwierp. Vele van zijn ontwerpen zijn nauwelijks  
veranderd: ankers, zeemeerminnen, rozen, dolken, draken.  
Een andere‘Old School’-ontwerper was ‘Professor Tattoo’  
Joe Pancho, een inkt-artiest uit Chicago die zich in 1943 in  
de Schippersstraat vestigde. Tegenwoordig krijgt de ‘Old  
School’ nogal wat concurrentie van de ‘New School’-hype,  
die zich meer baseert op de ‘tribal’ tatoeagekunst uit  
Polynesië en omstreken. 

Liefdesverdriet en andere pijnen
Maar wat gebeurt er als je het hebt uitgemaakt met je lief,  
terwijl haar naam in je arm gegraveerd staat? Zo’n pijnlijke  
situatie kan altijd opgelost worden door.... een grotere  
tatoeage, die de vorige gewoon bedekt. Je kunt de  
tatoeage ook laten afschaven, maar die methode laat  
gruwelijke sporen na. Met laserstralen zijn de resultaten 
net iets beter. Als dat allemaal te pijnlijk klinkt, kan je  
natuurlijk nog altijd proberen het goed te maken met je 
lief...De tattooshop

Joe Pancho

voor zijn shop

in de

Schippersstraat,

1974

Boekje Dubbelportret_01Da.indd   81 17-06-10   14:41



Dubbelportret van een havenwijk82

“Nieuwsgierig geworden naar nog meer geheimen van de Kaap? Volg dan de wandelroute langs verschillende  
kunstobjecten door de wijk. De wandelroute plus beschrijving kunt u afhalen bij de KBO of downloaden op 
http://katendrechtsebewonersorganisatie.wordpress.com/wandelroute/”

Levendig en Leuk is een werkgroep van de Katendrechtse Bewoners Organisatie (KBO) en bestaat uit ongeveer vijftien enthousiaste 
bewoners die de wijk aantrekkelijk proberen te maken en houden. De muurschildering op de zijkant van de C1000 en de Rode Loper 
die u de wijk binnenlokt zijn enkele projecten die de werkgroep heeft klaargespeeld. 

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door ‘Poen voor je Plan’
Poen voor je Plan is een initiatief van de Deelgemeente Feijenoord om de zogenoemde Vogelaargelden te verdelen binnen de 
deelgemeente.  De deelgemeente wil met dit subsidiekader haar bewoners in staat stellen om initiatieven te ontplooien, die de  
verbetering van en de leefbaarheid in de wijken ten goede komen.
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