
2011.....SS Rotterdam  
   

Excursie Rotterdam en de emigratie  
   
Op 3 september namen we met 51 personen deel aan de excursie Rotterdam en de emigratie, die 
we i.s.m. Cultureel Historisch  Reisbureau Historizon maakten.  
In de nieuwe passagiersterminal aan de Wilhelminakade, werden we ontvangen met koffie en gebak.  
Hierna zagen we een filmpje over de emigratie. Piet Segers gaf met behulp van een 
powerpointpresentatie een uitleg over de verschillende emigratiestromen door de eeuwen heen.  
De emigratie begon al met de kolonisatie in de Gouden Eeuw, de jaren rond 1850 i.v.m. de 
geloofsvervolging, (ds Van Raalte en ds Scholten), vanaf 1890 vanwege de economische crisis, 
gevolgd door de grote stroom emigranten van na de Tweede Wereldoorlog. Dit werd van 
regeringswege erg gestimuleerd. Het werd vaak veel mooier voorgesteld, maar voor velen werd het 
een vreselijke teleurstelling. Na de lezing kregen we diverse stencils mee om het nog eens rustig 
door te lezen.  
Vervolgens gingen we naar Las Palmas, waar nu het Fotomuseum is. Vroeger was het een pakhuis 
waar alle goederen aangevoerd werden. We kregen uitleg over het gebouw, de opslag van foto's in  
het archief en over de tijdelijke en vaste tentoonstellingen. Heel bijzonder was De Donkere Kamer: 
we konden een wit karton in een “spoelbak” leggen en dan “verscheen en hoorde “je het verhaal 
van een fotograaf uit de Nederlandse fotografiegeschiedenis.  
In Hotel New York, een historische overnachtingsplaats voor menige landverhuizer, lunchten we.  
We hadden een dubbele meevaller: een zonnige dag en de Wereldhavendagen. We zaten middenin 
de gezellige drukte. De grote ferryboot 'Pride of Rotterdam' keerde voor de Erasmusbrug, 
helikopters en blusboten waren druk bezig en vlakbij lag een grote  baggerboot van Smit-Boskalis.   
Even later zaten we zelf op de boot 'Jorina' op weg naar de ss ROTTERDAM en bekeken we de drukte 
vanaf het water.  
Aan boord van de 'Rotterdam' wachtten 3 gidsen op ons, die ons vol enthousiasme vertelden over de 
machinekamer, de zoetwaterinstallatie, de hoge waterdichte deuren, de luxe hut van de kapitein, 
en de mindere van het personeel. We zagen de diverse eetzalen, de rookkamer, de dansvloer met 
18 verschillende houtsoorten hierin verwerkt. Kosten nog moeite waren gespaard om alle 
wandbekledingen (ook keramiek en gobelin) zo smaakvol at te leveren. In het theater, waar ook 
films werden gedraaid, vergat je zelf even dat je je op een schip bevond.  
We hebben zoveel gezien, te veel om op te noemen. Na afloop vlug nog wat drinken, en dan naar de 
bus.  
We reden weer terug over de Van Brienenoordbrug, genoemd naar de Amsterdamse burgemeester 
Van Brienen, (hij overhandigde destijds aan  Napoleon de sleutel van Amsterdam) die eigenaar was 
van de zandplaat in de Maas. 

 

 

 


