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Voormalig orgaan van de leerlingen der H.S.V.S. Te Rotterdam._________________________________________________________

71e jaargang no.1   postrek.: 576623 maart 2010
_________________________________________________________ 

Redaktie:       S. Stam

        B. Rooyackers

Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming 

worden overgenomen. 
_________________________________________________________

Van de Redactie
De Flambouw was de schoolkrant van de Machinistenschool. Een 

flambouw is een lantaren of een fakkel op een lange stok of 

toorts. Of een in brandstof gedrenkte stok die gebruikt wordt 

als verlichting.
_________________________________________________________

DE MACHINISTENSCHOOL
Van toen tot nu

In 1893 stelde de regering dat machinisten* van de 

koopvaardij** een examen moesten afleggen. Machinisten in spe 

werden hiervoor opgeleid aan de afdeling C van de Academie van 

Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen. Hoogleraar (en 

later professor) A.D.W.F. Lichtenbelt ontwikkelde de cursus en 

stond aan het hoofd van de afdeling C. Lichtenbelt schreef ook 

het standaardwerk ‘Handboek Het Stoomwerktuig’.

Door de snelle technische ontwikkelingen werden de eisen bij de 

examens steeds zwaarder. Er werd besloten om de afdeling C om 

te zetten in een volledige machinistenschool met aan het hoofd 

een eigen directeur. In 1934 was het zover en was de ‘School 

voor Scheepswerktuigkundigen der Academie van B.K. en T.W. te 

Rotterdam’ een feit. In de volksmond werd de school 

‘machinistenschool’ genoemd. Vanaf 1936 was de school 

gevestigd aan de Schiedamsesingel 39, tot het gebouw in 1940 

tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ging door het 

bombardement.
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Op 8 juni 1949 nam de school haar intrek aan de Willem 

Buytewechstraat 45. Dit gebouw is speciaal voor de 

machinistenschool ontworpen. Van 1949 tot en met 2005 kregen 

leerling-machinisten hier les. Lange tijd moesten de 

leerlingen verplicht een uniform met pet dragen. 

In 2005 fuseerde de machinistenschool met andere 

scheepvaartopleidingen tot het Scheepvaart en 

Transportcollege en verhuisde naar de locatie in het 

Lloydkwartier. 

Woonbron en Kristal BV kochten het gebouw om er een kennis-, 

kunst en cultuurfabriek met café-restaurant van te maken. 

Akropolis Architekten Rotterdam voerde van 2007 tot en met 2009 

de renovatiewerkzaamheden uit en leverde het gebouw in 2009 

casco op. MIII architecten nam het stokje voor de inrichting en 

aankleding over. 

* Machinist: persoon belast met het bedienen en het onderhoud 

van een stoommachine m.n. op stoom- en motorschepen en op 

locomotieven. Op schepen wordt een machinist nu meestal 

‘werktuigkundige’ genoemd, oftewel een machinist is een 

technicus op een schip.

** Koopvaardij: scheepvaart voor het vervoer van goederen en 

personen over zee.

_________________________________________________________

het gebouw
Veel mensen denken dat het gebouw uit de jaren twintig of 

dertig van de 20e eeuw komt. In de jaren dertig waren er twee 

belangrijke stromingen in de architectuur: het 

traditionalisme en het Nieuwe Bouwen. Bij het Nieuwe Bouwen 

werd voor het eerst in glas, staal en beton gebouwd. De 

architecten streefden hierbij naar verbetering van woningen en 

wooncultuur.

Een belangrijke stroming binnen het traditionalisme was De 

Delftse School. Volgens architecten van de Delftse School lag 

schoonheid in eenvoud. Een goede harmonie tussen massa, ruimte 

en lichtval was daarbij belangrijk. De functie van een gebouw 

moest tot uitdrukking komen in de vorm. Daarom werd een groot 
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onderscheid gemaakt in de vormgeving van woonhuizen (simpel en 

ingetogen) en publieke gebouwen als stadhuizen en kerken, die 

juist monumentaal moesten zijn om hun functie te 

benadrukken. Kenmerkend voor de Delftse School zijn het 

gebruik van baksteen, brede kozijnen en erkers, hoge 

gootlijnen, hoge met pannen beklede daken tussen topgevels en 

het gebruik van natuursteen op constructief belangrijke 

punten. 

De Machinist heeft een klassieke opbouw en doet monumentaal 

aan. Daarmee past het meer aan de kant van het traditionalisme. 

Toch heeft het gebouw enkele eigenaardigheden zoals de zware 

constructie en meters dikke muren. Op de plek van de huidige 

restaurantkeuken zat een enorme betonnen constructie. Die was 

zo buitensporig dik voor de functie van het gebouw dat het wel 

even duurde voor die was weg geboord bij de renovatie.

Ook de functie van de zolder is onduidelijk. Oorspronkelijk 

zaten hier geen ramen in. Een andere gekkigheid aan het gebouw 

is de daklijst volgens architect Leendert Steijger (van MIII 

Architecten, inrichtingsarchitect van De Machinist). “Normaal 

gesproken wordt een daklijst op de vloerrand geplaatst. Bij De 

Machinist is hier een grote versierde rand voor geplaatst, de 

functie hiervan is onduidelijk. Waarschijnlijk wilde de 

architect zo een klassiekere uitstraling creëren.”

_________________________________________________________

bijzondere bakstenen 
Kijk eens in het trappenhuis direct naast de oude kantine (nu 

sociëteit). Daar zie je bijzondere bakstenen met een ronde 

rand. Zo bakken ze ze tegenwoordig niet meer!

_________________________________________________________

architecten
Het gebouw aan de Willem Buytewechstraat 45 is ontworpen door 

ir. B.J.K. Cramer (geboren in 1890, sterfjaar onbekend) samen 

met Cornelis (Kees) Elffers (1898 – 1989). Specifieke 

informatie over het gebouw ontbreekt. Er zou al vanaf 1944 aan 

gebouwd zijn maar het gebouw is pas na de oorlog, in 1949 

opgeleverd. Waarschijnlijk is Elffers verantwoordelijk voor 

het architectonisch ontwerp en Cramer, als bouwkundig 
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ingenieur, verantwoordelijk voor de zeer zware constructie en 

fundering. 

Over architect Cramer is niet veel bekend, wel is hij betrokken 

geweest bij de bouw van het Rotterdamse Zuiderziekenhuis. 

Architect Cornelis Elffers heeft meer sporen achtergelaten in 

Rotterdam, vooral in de wederopbouwperiode. 

Bekende gebouwen van Cornelis Elffers:

Stationsgebouw RTM Hoogvliet (1943)

Gebouw Nationale Levensverzekerings- Bank, Schiekade (1949) 

i.s.m. A.A. Nieuwenhuyzen

Gebouw Nederlandse Handel-Maatschappij, Blaak (1950) i.s.m. 

A.A. Nieuwenhuyzen

Gebouw voor het Leger des Heils (nu Ro theater), William 

Boothlaan (1950)

Graanhuis Wijnhaven (1953)

Gebouw voor de Slavenburgbank, hoek Coolsingel – Stadhuisplein 

(1958) 

Het gebouw van de Nationale Levensverzekeringsbank aan de 

Schiekade kun je beschouwen als de luxe uitvoering van De 

Machinist.

_________________________________________________________

Kroket in de kantine en oude rails als straf
Waar waren die ruimtes voor?

Van 1949 tot en met 2005 werd er les gegeven in de Machinisten-

school. Door het hele gebouw heen stonden verschillende 

machines. 

Smederij en machinekamer: Waar nu het café-restaurant zit, zat 

vroeger de smederij en de machinekamer. De smederij 

bevond zich in het voorste gedeelte, later kwamen hier ook 

lasapparaten te staan. In het verlaagde gedeelte stonden 

verschillende machines. De machines waren zo vaak in en uit 

elkaar gehaald dat ze bijna nooit werkten. Op de plek van de 

huidige pub stond een stoomketel. Deze stond weer in 

verbinding met de schoorsteen. 

De meeste machines waren afkomstig van rederijen die ze niet 

meer nodig hadden omdat ze verouderd waren. Daar moesten de 

machinisten in spe het dus op leren! Als er een rederij belde, 
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rukte een groepje leerlingen uit om de machine op te halen om 

hem hier weer in elkaar te zetten. 

Bankwerkerij: Waar nu de Europoortzalen zitten, zat de bank-

werkerij. Hier leerden de leerlingen draaien en schuren. Wie 

straf had, kreeg een oud stuk tramrails van de leraar om door te 

zagen… 

Tekenzaal: In de tekenzaal op de tweede verdieping werden 

technische tekeningen gemaakt van voorwerpen die nodig zijn op 

een schip. Als je dan in een haven kwam waar de mensen geen En-

gels spraken, kon je een tekening maken met de juiste 

afmetingen. Dat was wel oppassen geblazen: de maten 

verschilden namelijk ook nog eens per land! 

Cantine: In de huidige sociëteit zat vroeger de kantine. Hier 

aten de leerlingen broodjes kroket en werd er flink gerookt. 

Leerlingen namen ook zelf brood en drinken mee want volgens 

een leerling was de koffie jarenlang ‘niet te zuipen’. Er was 

een duidelijke verdeling welke klassen waar zaten, de ouderen 

zaten aan de raamkant. Het dakterras was niet toegankelijk voor 

de leerlingen omdat ze dan voorwerpen en broodjes kroket naar 

beneden zouden gooien. Overigens kwamen veel oud-leerlingen 

jaren later nog terug om een broodje kroket te halen, zo lekker 

waren die. 

Verder werden er hier promotiefilmpjes van Shell vertoond en 

feesten gehouden. Deze feesten waren immens populair en werden 
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dan ook regelmatig georganiseerd. Vele 

dixielandbandjes hebben hier opgetreden maar ook een 

Indorockgroep. In de kantine werden ook de diploma’s 

uitgereikt, traditiegetrouw in de zomermaanden. Volgens oud-

leerlingen ‘zweette je dan de tent uit’.

het ‘geheime’ kamertje
Wat verbergt de directie? ?

Op de begane grond, in de linkervleugel (vanaf de ingang 

gezien) zat de directiekamer. Via een klein trappetje kom je 

in een bijzondere ruimte: een kamertje met een laag plafond. 

Langs de zijkanten staan twee lage houten ‘bankjes’. In de 

achterwand zit een ingebouwde kast. In de middelste kast zit 

een klein deurtje met een slot. Via dit deurtje kom je in een 

lage ruimte zonder ramen. Om hierin te komen moet je wel diep 

bukken, volwassen mensen kunnen hier ook niet rechtop staan. 

Bij de renovatie werden hier oude rapporten en boeken 

gevonden. Van buiten gezien bevindt deze ruimte zich boven de 

stalling. Het is niet duidelijk waar dit geheime kamertje voor 

diende. Was het voor opslag van belangrijke papieren? Die 

konden toch ook in de kluis? Wat speelde zich hier nog meer 

af??? Wie het weet, wordt verzocht contact op te nemen met de 

redactie!!

Zolder: 

Op de zolder kwamen de meeste leerlingen niet. De zolder werd 

in het begin gebruikt als opslag voor van alles en nog wat: van 

touwen (die een enorme hennepgeur verspreiden), reddings-

bootjes en archiefkasten tot werkstukken. Er zaten nog geen 

ramen in dus het was pikdonker. De laatste jaren (van 2000 tot 

2005) was het de plek van de marconisten die hier een telegraaf-

opleiding volgde. Voor één oud-leerling was de zolder in de 

jaren 50 wel bekend terrein: hij kwam hier wel eens met een 

meisje! (beluister audiofragment voor het hele verhaal).

Klaslokalen:

In de klaslokalen in de linkervleugel (vanaf de ingang gezien) 

werden theorievakken gegeven. Er waren verschillende 

opleidingsniveaus, de lagere niveaus kregen op onderste 

verdieping les, de hogere niveaus op de bovenste verdieping. 

Later stonden er in deze lokalen veel simulatie apparaten en 
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opstellingen. De inrichtingsarchitect heeft ervoor gekozen 

om dit zichtbaar te laten. Zo kun je in sommige lokalen nog de 

contouren zien op de grond van de simulatoren.  

Schoorsteen: 

Alleen in de begintijd van de school kwam er nog echt stoom uit 

de schoorsteen, later werd die niet meer gebruikt. De koperen 

bliksemafleider werd er wel constant afgejat door de jaren 

heen.

_________________________________________________________

Bloedworst in de Machinekamer
Een visje eten, een stukje bloedworst prikken, expositie of 

theatervoorstelling bekijken, klinken met een goed glas wijn, 

krantje lezen, je verjaardag vieren, dansen op een swingende 

band of een filmpje pakken. Vanaf nu kan dat allemaal in De 

Machinist! 

Vandaag de dag vind je geen leerlingen en stoommachines meer in 

de school. Wel een café-restaurant, pub, bioscoopzaal, 

vergader- en feestruimtes, kinderopvang, een boekwinkeltje en 

creatieve bedrijven. De Machinist is een kennis, kunst en 

cultuurfabriek voor iedereen.

De zalen zijn af te huren voor zakelijk gebruik, recepties en 

feestjes. Het café-restaurant is geopend van: maandag t/m 

donderdag 08.00 – 01.00 uur, vrijdag 08.00 – 02.00 uur, 

zaterdag 10.00 – 02.00 uur en zondag 10.00 – 01.00 uur.

Kijk voor meer informatie en de programmering op 

www.demachinist.nl 
__________________________________________________________

antikraak
 

Vanaf 2005 stond het gebouw een tijdje leeg. Om te voorkomen 

dat het gebouw gekraakt werd, gaf eigenaar Woonbron / Kristal 

het gebouw in beheer bij een antikraak instelling. Deze 

organisatie zorgt ervoor dat mensen tijdelijk in leegstaande 

gebouwen kunnen wonen. In De Machinist woonden creatieve-

lingen, studenten van de Willem de Kooning academie, dansers, 

filmmakers en kunstenaars. Botlek was zo’n kunstenaar. Hij 

maakte verschillende muurschilderingen. De eigenaar van het 
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pand en de renovatie-architecten besloten de schilderingen 

niet weg te halen. Zo zijn er nog schilderingen te zien in 

ruimtes die nu als kantoor worden gebruikt.

_________________________________________________________

Creatieve bedrijven slaan hun slag in De Machinist

Waar leerlingen vroeger zwoegden op de vakken Engels en 

technisch tekenen, wordt nu hard gewerkt door creatievelingen. 

Zo vind je in De Machinist grafisch vormgevers, architecten, 

internetbouwers, illustratoren, tekstschrijvers, 

theatermakers, adviseurs en diverse ontwerpers. De mensen die 

bij deze bedrijven werken, komen regelmatig bijeen om kennis, 

ervaring en werk uit te wisselen maar ook om gewoon te borrelen. 

De artistieke, fantasierijke, inventieve, originele, 

scheppende, vindingrijke en vruchtbare ideeën rollen 

dagelijks door het trappenhuis. “Het is hier revolutionair!”, 

roept een van de huurders enthousiast met een wijn in de hand. 

Ook een werkruimte huren? Kijk op www.demachinist.nl 

_________________________________________________________

Schilderingen en glas in lood ramen van 
sierkunstenaar Jaap Gidding:
“Een zeldzame vondst voor Rotterdam, die ook van landelijk 

belang is”

Tijdens de restauratie van de school tot het huidige gebouw, 

vroeg eigenaar Woonbron / Kristal BV advies over de culturele 

en kunsthistorische waarde van de plafond- en wandschil-

deringen in de huidige sociëteit (vroegere kantine). Over die 

schilderingen was tot dan toe niets bekend. Het 

onderzoeksadvies werd in 2009 uitgevoerd door de Amsterdamse 

kunsthistorisch onderzoeker en adviseur Frans van Burkom. Hij 

schreef de schilderingen toe aan de Rotterdamse 

sierkunstenaar Jaap Gidding. Ze dateren van tijdens en vlak na 

de Tweede Wereldoorlog. Ook de nog gedeeltelijk aanwezige 

traplichten in het entreetrappenhuis werden door hem aan 

Gidding toegeschreven. Frans van Burkom zegt hierover: “De 

schilderingen en ramen zijn de allerlaatste publiek bedoelde 

werken van Jaap Gidding, voor de oorlog een immens populaire 

Rotterdamse sierkunstenaar. Een zeldzame vondst voor Rotterdam 

die ook van landelijk belang is.” 

_________________________________________________________
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hoog gestegen, diep gevallen
Jaap Gidding leefde van 1887 tot 1955 en had als decoratief 

kunstenaar tijdens het Interbellum, de jaren tussen beide 

wereldoorlog grote landelijke bekendheid. Gidding kreeg zijn 

opleiding aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten 

en Technische Wetenschappen, in het bedrijf van zijn vader en 

bij verschillende kunstindustrieën. Tot 1929 werkte Gidding 

in het familiebedrijf dat hij leidde met zijn vader en broer. 

Dit familiebedrijf verdiende al generaties lang het brood met 

huisschilder- en decoratiewerk. In 1929 begon Jaap Gidding 

voor zichzelf in Rotterdam als Atelier voor decoratief 

schilderwerk, glas in lood en kunstnijverheid. 

Gidding is bekend als sierkunstenaar en ontwerper van glas in 

lood, glasmozaïeken, decoratieve panelen in geëtst en 

beschilderd eterniet, vloer- en wandtapijten, meubel- en 

gordijnstoffen, behangsels, vazen en monumentale 

decoratieschilderingen. Hij is voor Nederland gezichts-

bepalend geweest voor het beeld van de monumentale 

decoratieve kunst van de jaren twintig van de 20e eeuw. Hij 

heeft vele geschilderde interieurdecoraties voor winkels, 

grote cafés, restaurants en bioscopen op zijn naam staan. Zo 

werkte hij mee aan de decoratie van het Amsterdamse Tuschinski 

Theater waarvoor hij onder andere de schilderingen en het kleed 

in de centrale hal ontwierp en de decoratieve uitmonstering 

van de grote bioscoopzaal (1919-1922). Verder is een van de 

trapbeglazingen in de Haagse Bijenkorf (1926) van zijn hand. 

Ook maakte Gidding de mozaïeken boven de twee roltrappen in de 

Maastunnel voor fietsers en voetgangers (1942), het grote 

mozaïek van stad en haven Rotterdam voor het G.J. de Jongh 

Monument (1935) in het Rotterdamse Museumpark en de 

trapramen in de Gemeentebibliotheek (1922) wat nu het Museum 

voor Onderwijs is. In de jaren dertig werkte Gidding als 

esthetisch adviseur in dienst van de lak-, vernis- en 

verffabriek Molijn & Co. te Rotterdam.

Gidding won in de jaren twintig vele prijzen. Het was zeer 

sociaal vaardig en had contacten met architecten, kunstenaars, 

horecaondernemers en de culturele elite door heel Nederland. 

Gidding nam uit alle stijlen en heersende opvattingen de 

elementen over die hem het beste pasten. Kortom, hij was een 

zeer begaafd zakenman en artistiek eclecticus.  
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NSB

Giddings familie was deels van Duitse afkomst, hij had zelf ook 

in Duitsland gestudeerd. Regelmatig ging hij er op 

vakantie en hij had er ook veel commerciële contacten. Hij werd 

in die jaren lid van de NSB al was hij geen verklaarde Nazi. Na 

de inval van de Duitsers en het bombardement van Rotterdam, 

waarbij hij zijn huis en atelier verloor, schreef hij zich in 

bij de Kultuurkamer. De Nederlandsche Kultuurkamer was een 

door de Duitsers ingesteld instituut. Iedereen die het vak 

van kunstenaar, schrijver, muzikant of podiumartiest wilde 

uitoefenen, moest verplicht lid worden. Joden waren 

uitgesloten. Schreef een kunstenaar zich niet in maar 

produceerde toch kunst, dan riskeerde die een boete van f 5.000 

(omgerekend naar de waarde in 2010 is dat circa € 31.000). 

In 1942 raakte Gidding zwaar gewond bij een aanrijding waardoor 

hij vrijwel invalide werd. Er is dan ook weinig werk bekend van 

hem van na 1942. Zijn lidmaatschap van de NSB en Kultuurkamer 

werd hem na de Tweede Wereldoorlog niet in dank afgenomen. Hij 

heeft bij de ‘zuiveringen’ zelf een tijdje in het 

‘Oranjehotel’ gezeten, de gevangenis in Scheveningen waar 

tijdens de oorlog verzetstrijders werden vastgezet en na de 

oorlog ‘foute’ Nederlanders vast zaten. Tot voor kort waren er 

ook geen uitgevoerde opdrachten van Gidding bekend, daterend 

van tijdens of na de oorlog. Officiële gegevens zoals opdracht-

bevestigingen voor de schilderingen en ramen in De Machinist 

zijn tot dusver niet gevonden. Wel is bekend dat Gidding in 

het bestuur van de Machinistenschool zat. Mogelijk had hij de 

opdrachten onderhands van de architect van de school, Ellfers, 

ontvangen. Gidding stierf vrijwel vergeten in 1955. 

PLAFONDSCHILDERINGEN: INTRIGERENDE RAADSELS

De plafondschildering bestaat uit 21 aparte delen die los 

aangebracht zijn in verdiepte gedeelten van het plafond 

(cassettes). De cassettes zijn 51 x 62 cm groot. Op de 

schilderingen zijn om en om verlichtingsarmaturen geplaatst. 

Alleen de schildering in het midden van het plafond vormt een 

uitzondering: daar is om de lamp heen een zon te zien die uit-

straalt naar omliggende schilderingen. De kleuren zijn mat en 

gedempt: café au lait-bruin, okerrossig, okergeel, matgroen 

en dofblauw. Elke cassetteschildering is omlijst door twee 

kruisende lijnkaders. Dit soort lijnen is ook terug te 

vinden in decoratieve reclameontwerpen uit de jaren veertig. 
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De schilderingen zijn slordig in het plafond geplaatst: 

sommige lijnkaders verdwijnen onder de betonnen randen van de 

cassettes.

Waarschijnlijk heeft Gidding de schilderingen thuis op losse 

panelen gemaakt en zijn ze vervolgens in het plafond 

geplaatst. Gidding was namelijk lichamelijk niet in staat om 

ze liggend op een steiger te maken. Ook was de gebruikte verf 

daar te dun voor. De vormen zijn figuratief maar soms ook 

bijna onherkenbaar, asymmetrisch vervormd en doen bijna 

surrealistisch aan. Opvallend zijn het verhalende element en 

de symbolische betekenis van de plafondschilderingen. 

Giddings eerdere werk was dit namelijk maar zelden.

Sommige cassettes laten neutrale afbeeldingen zien, bladeren 

of bloemen. In andere cassettes lijkt zich van alles af te spel-

en. Wie de tijd neemt om goed te kijken, ontdekt een Zodiak, ook 

wel dierenriemtekens genoemd oftewel de sterrenbeelden. Voor 

een school waarin scheepsmachinisten werden opgeleid, is dat 

natuurlijk wel een relevant thema. 

HERKENBAAR ZIJN::
Waterman:        (2e rij vanaf de deurwand in 

middencassette). Let op de mannenbenen en voeten. 

Steenbok:        (middenpanel rij 3). Let op de bokkenkop en 

gespleten hoeven.

Maagd:             (4e rij naast de zon)

Leeuw: zonder teken maar wel een afbeelding van een losse rug, 

wollige manen en grote kattenpoten (aan de andere kant van de 

zon).

Weegschaal:    (vijfde rij vanaf de deurwand)

Tweelingen:     (vijfde rij vanaf de deurwand)

Vissen:            (vijfde rij vanaf de deurwand) met vis, half 

onder de lamp.

Boogschutter: (zesde rij, onder vissen)

Ram: geen teken, (middelste cassette, 7e rij) wel een 

verzameling vormen van onder andere een hoorn en poten met 

gespleten hoeven.
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Er zijn maar zeven Zodiak tekens te zien. Misschien dat de 

andere tekens onder de lampen verstopt zijn. In de jaren dertig 

en veertig heerste een hang naar monumentale kunst gebaseerd op 

mythologie. Een Zodiak kan tevens dienen als een 

oriëntatiebeeld, de sterrenhemel als ‘kaart’. Er bestond in 

die tijd ook een behoefte aan zekerheid en juiste koers, dus ook 

naar leiders.

De figuren van Giddings Zodiak lijken uit elkaar gerukt en 

weer bij elkaar gesmeten te zijn. Het lijken wel beelden van 

een gebroken kosmos: een lege en kapotte hemel met onleesbare, 

verwrongen sterren die geen richting meer kunnen geven. Ook de 

doffe, matte kleuren zijn anders dan de heldere kleuren die hij 

normaal gebruikte. Het lijkt alsof Gidding hier zelf aan het 

woord is. Rotterdam bood in 1944 geen prettige aanblik, een half 

verbrande stad, gebombardeerde havens en een hemel vol 

bommenwerpers. De half invalide Gidding was een somber man 

geworden, en dat zou ook uit zijn gebruikte kleurenpalet zijn 

af te leiden.

Een plafondschildering is niet vanuit één hoek te bekijken. 

Die bekijk je van meerdere kanten, rondom in 360 graden. 

Waarschijnlijk heeft Gidding de dieren daarom zo raadselachtig 

geschilderd, zodat men ze vanuit alle gezichtshoeken kan 

bekijken. 

Kultuurkamerkunst is dit absoluut niet. Volgens de 

Kultuurkamer moest kunst ‘gezond’ zijn, veelal realistische 

portretten, landschappen en stillevens. Gidding heeft de 

panelen vanwege zijn gezondheidstoestand in 1943-1944 

waarschijnlijk zittend en thuis geschilderd. Omdat zijn 

verbeeldingen volstrekt niet voldeden aan wat de Kultuurkamer 

voorschreef, kon hij er niet mee naar buiten komen. Dan zou hij 

‘ongezond’ worden verklaard. Waarschijnlijk heeft Gidding de 

schilderingen thuis gehouden en zijn ze na 1948 in de school 

geplaatst.

De panelen lijken ook nog eens verkeerd geplaatst, er is weinig 

logisch verband of volgorde in te ontdekken. Mogelijk waren de 

schilder en de opdrachtgever niet tevreden en zijn er om die 

reden lampen op sommige schilderingen geplaatst. Misschien was 

de ontevredenheid zelfs een reden om hem na de oorlog nóg een 

opdracht te geven (de wandschilderingen). Kortom, de plafond-

schilderingen vormen een geheel vol intrigerende raadsels.
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MUURSCHILDERINGEN

De muurschilderingen, die waarschijnlijk tussen 1947 en 1949 

gemaakt zijn, bestaan uit twee afbeeldingen van 3,50 x 1,90 

meter in heldere vrolijke kleuren blauw, rood, groen en geel. 

Op beide schilderingen is een grote blauwe, bijna naakte 

vrouwenfiguur te zien met een blonde vlecht, die voor een 

modern badscherm staat. De vrouwen worden omringd door vogels, 

wimpels, bloemen, vruchten, schepen, fabrieken met rokende 

schoorstenen en jongens (leerling-machinisten?) in rode 

overalls of voorschoten die naar haar kijken of in de weer zijn 

met een globe. 

De blauwe vrouwen stellen de Maas voor, de rivier waar Rotterdam 

zoveel voorspoed aan dankte en na de oorlog weer zou gaan 

danken. Gidding gebruikte de Maas al eerder in zijn werk, 

bijvoorbeeld in het mozaïek van de Maastunnel. 

In de rechterschildering wendt de Blauwe Maas zich af, aarzelt 

achter haar scherm en bedekt haar ogen. Op de rechterschilder-

ing heerst in de achtergrond rust. Keert de Maasvrouw zich af 

van de vanuit de school nog zichtbaar verwoeste haven? Of keert 

ze zich af van Giddings eerdere raadselachtige plafondschil-

dering? Of is het een aanbeveling voor de leerlingen: wees niet 

bang voor de toekomst, geniet van de vrijheid maar steek wel je 

handen uit de mouwen? Die laatste verklaring lijkt het meest 

waarschijnlijk.

In de linkerschildering lijkt ze zekerder, komt ze achter het 

scherm vandaan en zet ze zich af voor een sprong. De Maasvrouw 

heeft hier een actieve en vitale houding. Ze verbeeldt de 

essentie van de Maas als levensader voor de scheepvaart, 

industrie en handel. Met rokende schoorstenen, 

ventilatieschachten, varende schepen en een machinist die een 

vaarroute op de globe opzoekt.

Werken, niet rusten, niet bang zijn voor de toekomst. Het is 

het thema van de Rotterdamse wederopbouw. Gidding lijkt zich, 

net als zijn linker Maasvrouw herpakt te hebben: hij keerde met 

deze schilderingen terug naar zijn eerdere oeuvre. Hij hervond 

zijn kleurige Art Decowerk van vóór de oorlog. 

CASSANDRE

De schilderingen zijn ornamenteel, ze hebben een versierend 
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karakter. Kleine details verraden waar Gidding naar keek en 

zich misschien wel door liet beïnvloeden. In de 

linkerschildering is een grote rode cirkel van een scheepsven-

tilatieschacht te zien en rokende fabrieksschoorstenen. Dit 

zien we terug in de vooroorlogse scheeps- en reisaffiches van 

de wereldberoemde graficus Mouron Cassandre (1901 – 1968). 

Gidding moet Cassandres werk al in 1928 gekend hebben. Toen 

ontwierpen beiden een affiche voor de NeNijto, de Nederlandse 

Nijverheids Tentoonstelling, een industriële overzichtsten-

toonstelling, in Rotterdam. Op Cassandres affiche voor het 

stoomschip Statendam van de HAL (1928) zijn dezelfde ronde 

openingen van scheepsventilatieschachten te zien. 

Affiche Nenijto door Jaap Gidding (links)

Affiche Nenijto door Cassandre (midden)

Affiche Statendam door Cassandre (links)

Cassandre ontwierp talloze affiches, ook voor de Holland 

America Lijn. In 1963, vijf maanden voor zijn dood, ontwierp 

Cassandre het logo voor Yves Saint Laurent.

De wandschilderingen zijn waarschijnlijk in 1948 of 1949 

aangebracht. Door zijn slechte gezondheid kan het zijn dat hij 

ze niet zelf op de wanden heeft aangebracht. Misschien is dit 

door een leerling-schilder gedaan die eerst grote 

modeltekeningen van Gidding met houtskool op de wanden heeft 

aangebracht om ze vervolgens in te kleuren.

Veel van Giddings interieurwerk in Rotterdam is tijdens de 

oorlog verloren gegaan. Giddings werk in De Machinist is van 

belang omdat het een nieuw licht werpt op zijn bezigheden 

tijdens en vlak na de oorlog: hij treedt hier op als wederop-

bouwkunstenaar. Werk van Gidding daterend van tijdens de 

oorlog is zeer zeldzaam. De plafondschilderingen laten 

Giddings worsteling zien met zijn politieke keuzes. Zijn 

fout-zijn in de oorlog is hem altijd nagedragen, ook na zijn 
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uitgezeten gevangenschap. Uit het ensemble in De Machinist 

komt een andere Gidding naar voren: als kunstenaar en mens 

geeft hij een meer persoonlijke reactie op de oorlog, de 

bezetting en de wederopbouw van Rotterdam. 

GLAS IN LOOD RAMEN

De glas in lood ramen zijn helaas niet meer compleet. In de 

vensters op de trap naar de kelder en naar tweede verdieping 

zaten zeker tot en met 2004 gegrisailleerde (dat wil zeggen in 

grijs uitgevoerde) middenpanelen. Hierop zijn op bijna 

fotografische wijze, schepen afgebeeld. Het is onbekend waar 

deze raamdelen nu zijn. 

De ideale situatie zou zijn als deze fragmenten weer 

terugkomen waar ze horen: in De Machinist, zodat het ensemble 

van Gidding weer gecompleteerd en in ere wordt hersteld. 

Bron: Frans van Burkom, Onderzoek en Advies Schilderingen De 

Machinist, Rotterdam Delfshaven in opdracht van Woonbron / 

Kristal bv Rotterdam, september 2009. 

fransvanburkom@xs4all.nl  

__________________________________________________________

Iedereen aan de Matrozenshag
In de jaren 50, 60 en 70 rookten de leerlingen flink. Veelal 

werd er matrozenshag gerookt, dat gemaakt werd door de Rotter-

damse tabaksfabriek J.& A.C. v. Rossem. Maar ook de leraren 

rookten stevig door, gewoon tijdens de les. Bij 

sommige leraren mochten ook de leerlingen roken! Hans Guikink 

(74 jaar) zat in 1953 en 1954 op de Machinistenschool en rookte 

Matrozenshag: “Matrozenshag was ontzettend 
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populair, vooral vanwege de prijs. Een 

pakje kostte denk ik 70 à 80 cent. Het 

had een vrij scherpe smaak. Aan boord 

rookte ik wel een pakje per dag. Na een 

jaar varen, moest je weer terug naar 

school. Pas toen werd je als normaal 

mens beschouwd en mocht je ook tijdens 

de les roken. Aan boord waren de pakjes 

goed-koper omdat we daar alles 

belastingvrij kochten. Later ben ik 

overgestapt op zware Van Nelle, daar 

heb ik prettige herinneringen aan. Ook 

rookte ik sigaretten, zonder 

filter natuurlijk. Filtersigaretten 

zijn voor watjes. Inmiddels ben ik al 

járen gestopt!”  

_______________________________________________________

Sonnet voor de machinist

De zee is een speelzaal van zijn dromen,

zijn hemelsbrede geliefde, ultramarijne dijen.

           

 Als zijn vingertoppen haar raken,        

 wijkt haar voetje. De machinist staalt 

zijn spieren. Een baaierd van zuigers en wielen, 

stangen en stokken, ze kloppen en schuren 

 alsof ze het leven voor willen zijn. Wees 

 waakzaam, meester, anders zinkt het schip. 

Klinkt zo een machine? Is liefde de ruimte 

tussen horizonnen? Trots als die Indische 

 jongen die het zo ver heeft geschopt. 

 De machinist is dood. Leve De Machinist! 

Zwaai nieuwe poorten open. ‘Blij dat je er bent,’ 

fluistert de geest van een oud scheepsdocent.

     

    Jana Beranová

(speciaal geschreven gedicht voor De Machinist. Ook te zien in 

het café/restaurant)
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