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Inleiding

E.ON – en kunst? Toegegeven, het is niet de eerste associatie die ons energiebedrijf bij mensen 

oproept. Elektriciteit en warmte, daar draait het toch gewoon om bij ons? Zeker. Maar toch – 

 helemaal vergezocht is ‘t verband niet. Want wat velen niet weten, is dat we al jaren bewust aan 

‘kunstbehoud’ doen. Dat zit zo: in de laatste decennia van de vorige eeuw begon de samenleving 

weer meer belang te hechten aan het behoud van cultureel en industrieel erfgoed. Delen van dat 

erfgoed stonden en hingen oorspronkelijk in fabrieken en andere industrie-gerelateerde gebouwen. 

Om te voorkomen dat die beeldhouwwerken, schilderijen, ramen en andere kunststukken ten prooi 

vielen aan sloopwerkzaamheden, zijn veel van die werken in bescherming en bewaring genomen 

door huidige eigenaren van de voormalige bedrijven. En dat geldt ook voor E.ON Benelux.

Uit de oude GEB- en EZH-tijd stammen nog allerlei prachtige kunstobjecten, die we op hun 

originele plek willen terugzetten of waar we een nieuw onderkomen voor willen vinden. Zo hebben 

we in de Maasvlakte-centrale diverse kunstwerken van verschillende oude locaties samengebracht 

en een opknapbeurt gegeven. Voor de hoofdingang waakt daar nu bijvoorbeeld de weer glim-

mende bronzen Wisent, die ooit op het voorplein stond van het EZH-kantoor in Voorburg. Bij de 

centrale aan de Rotterdamse Galileïstraat (EfG) is een bronzen beeld herplaatst van een paard in 

vliegende vlucht, afkomstig van de verlaten EZH-locatie Rotterdam Waalhaven. Of wie bij de RoCa 

naar binnen loopt, kan de zwaan van staalplaat, naast de slagboom, nauwelijks missen.

En zo is ook de EfG-beeldengroep waar dit boekje over gaat, één van die kunstbehoud-projecten 

waar E.ON zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Een beeld dat nu weer naar huis is 

teruggekeerd, aan de Galileïstraat, en opnieuw met geheven hoofd – of beter: drie geheven 

hoofden – het centrale-terrein overziet. Langs deze wegen bieden we onze omgeving, denken we, 

nóg een vorm van licht, warmte en zeer duurzame energie.

Wat zo apart is aan dit boekje, los van de boeiende inhoud, is dat de betrokkenheid die Dick van 

der Velden aan de dag legt, kenmerkend is voor zovelen van zijn collega’s, vroeger en nu: mensen 

met meer dan gemiddeld hart voor ons bedrijf, hún bedrijf. We hebben het ook aan Dick en de 

(oud-)medewerkers die hem hielpen, te danken dat belangrijke delen geschiedenis van E.ON 

Benelux en zijn voorgangers nu op een toegankelijke manier bewaard blijven. Iets waar we als 

energie-onderneming met diepe wortels in de samenleving, en ons 75-jarige Galileïstraat-

jubileum, blij mee mogen zijn. Dit boekwerkje geeft dan ook niet alleen inzicht in een stuk 

historie, maar impliciet ook in het soort mensen – bekwaam en toegewijd – die dit bedrijf hebben 

gemaakt tot wat het is. 

Frans Geers

Director Generation Benelux



Voorwoord

Een verwaarloosde muur, daarachter een rechthoekig stalen geraamte met een groot standbeeld 

erin. Dat was een paar jaar terug het ongebruikelijke uitzicht vanuit mijn nieuwe kamer in het pas 

ingerichte kantoor van ons ingenieursbureau E.ON Engineering. E.ON Benelux was in 2005 

namelijk bezig zijn kantoren te herinrichten en had op de locatie Galileïstraat een technisch 

centrum opgezet. 

Het beeldhouwwerk waar ik op uitkeek, kon ik me in feite nog goed herinneren, want ik had het 

hier in vroeger tijden in volle glorie bovenop het elektrisch schakelhuis zien staan. Hoewel het bij 

de sloop daarvan gelukkig bewaard was gebleven, leidde het nu een onwaardig, gekooid bestaan. 

Al snel drong het idee zich aan me op om dit kunststuk een veiliger toekomst te bieden – ook 

omdat er in Nederland al zo weinig kunstuitingen bestaan rond technische installaties en omdat 

Rotterdam zelf niet zoveel beelden heeft. Ik heb toen contact gezocht met Boundary Manager 

Huib Zandwijk, die op zijn onnavolgbare wijze wat wederzijdse afspraken maakte met buurbedrijf 

Eneco. De muur werd vervangen en het beeld stond vervolgens aan onze kant van het nieuwe hek. 

Terwijl de drie imposante kleien figuren mij door hun tralies heen aanstaarden, bedacht ik dat het 

eigenlijk wel interessant zou zijn om te achterhalen wat hun verhaal was. Twee tellen later schoot 

me een oud-collega te binnen: Dick van der Velden – een man die altijd grote belangstelling had 

getoond voor de geschiedenis van de elektriciteitswereld en een ingebouwde speurneus bezat 

voor het napluizen van feiten. Ik dacht Dick dan ook een eenvoudige vraag te stellen over de 

achtergrond en betekenis van het intrigerende beeld. Dat ik hem op een kronkelig pad stuurde, 

hadden we beiden niet voorzien. Maar hoe hij daar doorheen heeft genavigeerd, kunt u lezen in 

dit unieke document. Gaandeweg kwam Dick ook allerlei interessants tegen over de Galileïstraat-

centrale die eind dit jaar, 2010, alweer driekwart eeuw bestaat. De kroniek hiervan – met histori-

sche foto’s en knipsels – is als chronologische achtergrond door zijn verhaal geweven.

Ik wil Dick van der Velden van harte danken voor zijn onaflatende inzet en ook alle mensen die 

deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Het resultaat is een bijzonder boekje, waar collega’s die 

op deze locatie hebben gewerkt, veel in zullen herkennen, maar waar ook oningewijden veel 

plezier aan kunnen beleven. 

 

Frans Landsbergen

Technical Director E.ON New Build & Technology
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Elektriciteits-
centrale Galileïstraat 
– dame op leeftijd

Een kroniek van haar  

75-jarig bestaan

De geschiedenis van de elektriciteitscentrale aan 

de Rotterdamse Galileïstraat voert terug naar de 

jaren twintig van de vorige eeuw. Op 1 maart 1928 

besluit de Gemeenteraad van Rotterdam tot de 

bouw van een nieuwe elektriciteitsfabriek. Beoog-

de locatie: de Galileïstraat bij de Merwehaven.

Aan het eind van de negentiende eeuw regelden bedrij-

ven in grote steden op beperkte schaal zelf de opwek-

king en distributie van elektriciteit. Daarvoor hadden 

ze kleine generatoren geïnstalleerd. Met de groei van 

de bedrijvigheid en de industrie en met het uitdijen van 

de stedelijke gebieden ontstond echter de noodzaak 

om de energievoorzieningen beter, meer gecentrali-

seerd, te organiseren.

Gemeentelijke bedrijven namen de opwekking van 

elektriciteit over. In 1920 waren er in Rotterdam drie 

kolencentrales actief: aan de Schiehaven, de Maashaven 

en de Keilehaven. De groei zette door en er moest capa-

citeit bij komen.

Voor de bouw van de nieuwe kolengestookte centrale 

stelt de gemeente een budget van drie miljoen gulden 

ter beschikking, maar al snel blijkt dat onvoldoende te 

zijn  Het budget wordt verdubbeld en met de Provincie 

wordt nog verder onderhandeld over aanvullingen  

Omdat die onderhandelingen niet direct vlot verlopen, 

besluit men eerst de bestaande centrale aan de 

Schiehaven uit te breiden 

Inleiding

Dick van der Velden wijst met zijn hand: ‘Kijk, 

op die plek heeft het beeld gestaan, bovenop 

het gebouw dat daar stond.’ Het is een koele, 

bewolkte dag. Van der Velden, oud-mede-

werker van E.ON Benelux, loopt rond op het ter-

rein van de elektriciteitsfabriek aan de 

Galileïstraat in Rotterdam – beter bekend als 

de EfG. Tas om zijn schouder, veiligheidshelm 

bij de hand. Vol passie en met een enorme 

bagage aan kennis over de geschiedenis van 

het bedrijf en het terrein. Waar zijn vinger heen 

wijst, staat het bewuste gebouw niet meer. 

Dick wijst naar het verleden. Naar het gebouw 

van het 25 kV-schakelstation, dat ooit aan de 

Galileïstraat dienst deed. Op het dak van dit 

gebouw, dat mid jaren negentig van de vorige 

eeuw werd gesloopt, stond een kunstwerk, een 

beeldengroep. Datzelfde kunstwerk staat nu – 

vijftien jaar later – nog steeds, of beter: wéér, 

op hetzelfde terrein, naast het pand waarin 

tegenwoordig E.ON gevestigd is. En over deze 

beeldengroep gaat dit boekje. 

Van der Velden is al jaren uit het actieve arbeids-

proces, maar stilzitten kan hij niet  Hij geniet 

van zijn vrije tijd, maar het werk en de geschie-

denis van ‘zijn’ energiebedrijf laten hem niet 

los  Die zijn, kun je rustig zeggen, z’n lust en z’n 

leven  Het was dan ook niet zo verwonderlijk 

dat Frans Landsbergen, destijds manager bij 

E ON Engineering (EEN), hem op een dag bena-

derde om ‘even iets uit te zoeken’  Dick vertelt: 

‘Frans Landsbergen vroeg me of ik het beeld 

kende dat op het terrein van de EfG stond  En of 

ik niet even kon uitzoeken waar dat beeld van-

daan kwam  

Hij wist dat ik me interesseerde voor geschie-

denis en voor de geschiedenis van ons bedrijf 

in het bijzonder  Ik ben nog lid geweest van de 

werkgroep Historie EZH; dat was in de tijd van 

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, de voorloper 

van het huidige E ON Benelux  Dat uitzoeken 

zou voor mij een peulenschilletje zijn  Ik kon 

vast ook wel hulp krijgen van een paar colle-

Een beeld van een centrale

Het verhaal van een gevelornament
Tegen de achtergrond van 75 jaar Elektriciteitscentrale Galileïstraat in Rotterdam

Dick van der Velden wijst naar het verleden

De beeldengroep stond tot 2006 opgeslagen achter 

de muur die de EfG scheidt van het Eneco-terrein

Lees verder op p. 7



6

ga’s  En o ja, Frans wilde ook graag weten wat 

de betekenis van het beeld was ’ Dick van der 

Velden kon niet vermoeden, dat die paar sim-

pele vragen – de oorsprong en betekenis van ´t 

kunstwerk – tot een lange zoektocht zouden 

leiden  Een speurtocht die bovendien dwars 

door de geschiedenis van de Elektriciteits-

centrale Galileïstraat voerde  Dick ging aan de 

slag  Dit is zijn verhaal 

Begin van een speurtocht
‘Ik vond het een reuze interessant verzoek  

Leuk om te doen  In eerste instantie dacht ik 

ook dat het geen probleem zou zijn om die 

informatie op te duiken  Ik had me al eerder 

met geschiedeniszaken van de fabriek bezig-

gehouden, kende de nodige mensen, had veel 

tijd en ik wist wel zo’n beetje hoe ik aan de 

gegevens zou komen  Mijn antwoord aan Frans 

Landsbergen was dan ook, dat ik dat wel even 

zou uitvinden  Niet wetend wat ik nu weet  Het 

werd een hels, maar boeiend,  karwei    ’

Het is dan juli 2006  Dick gaat verder: ‘Het 

kunstwerk waar Landsbergen het over had, 

was het beeld dat bovenop het vroegere 25 kV-

schakelhuis had gestaan  Bij de sloop van het 

schakelhuis, in 1995, was het eraf gehaald  

Natuurlijk wilde ik eerst, aan ’t begin van m’n 

puzzeltocht, weten waarom Landsbergen deze 

informatie wilde hebben  Er was eigenlijk nooit 

veel aandacht aan die beeldengroep besteed  

Hij vertelde dat ze het beeld in de herfst wil-

den herplaatsen  Bij de officiële  opening van 

het nieuwe kantoor van E ON Engineering zou 

het in ere worden hersteld  

Dat deed me wel goed  EEN is namelijk de 

opvolger van de EZH-hoofdeenheid Nieuw-

bouw  Dat was mijn laatste werkadres bij het 

bedrijf, toen ik in 1995 afscheid nam met een 

wachtgeld-vutregeling  Ik heb altijd contact 

gehouden met de medewerkers en oud-colle-

ga’s  Nu nog een rol te kunnen vervullen bij de 

feestelijke opening van mijn laatste werkplek 

bij E ON, dat vond ik mooi 

Maar ja, waar begin je met zoeken? Het is uit-

eindelijk een onderzoekavontuur geworden 

langs tal van mensen, archieven en documen-

Dick met ‘zijn’ beeldengroep 

Het terrein van de Galileïstraat-centrale (1988)
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Begin 1929 heeft het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) 

Rotterdam de eerste twee machines voor de 

Galileïstraat toch al besteld  De bouw kan dan niet uit-

blijven  In augustus van dat jaar volgt de aanbesteding 

voor de bouw van het kantoor en het laboratorium, 

voor een bedrag van 70 000 gulden  In september gaan 

de werkzaamheden van start 

In 1929 begint men ook al met de bouw van een 25 kV-

provisorium, het voorlopige gebouw voor de voeding 

van de schakelhuizen in het gebied rond de nieuwe cen-

trale  Ook volgen er dan meer deelprojecten – onder 

andere voor de levering van het constructiewerk voor 

het ketelhuis en voor de afbouw van de machinekamer 

en het ketelhuis, de werkplaats en het schakelbordge-

bouw  Kortom, de opbouw van de nieuwe centrale is die 

jaren in volle gang 

In 1931 worden ook de twee turbogeneratoren voor de 

eenheden 1 en 2 aangevoerd  Maar dan komt de klad 

erin  De grote beurskrach van 1929 heeft ook de bouw 

van de Galileïstraat-centrale getroffen  Het werk loopt 

vertraging op  En als dan ook nog een grote watertank 

tijdens het hijsen van de hydraulische persinstallatie 

valt, is de ramp compleet 

ten  Eindeloos veel kilometers heb ik afgelegd 

per fiets, lopend, met de tram, de trein en de 

auto  Tientallen personen heb ik gesproken, 

talloze telefoongesprekken gevoerd en even-

zovele mailtjes verstuurd  

Een eerste ingang

Ik start met het bellen van Ton Cammans  Hij 

was, net als ik, lid van het E-team dat bij de 

bouw van de stoom-en gasturbine (STEG) van 

de EfG in de periode 1985-1988 de aanleg van 

de elektrotechnische installaties begeleidde  

Via hem wil ik aan namen komen van mensen 

die op de afdeling Elektrotechnische Dienst 

(EtD) van de EfG hadden gewerkt  Daar zoek ik 

mijn eerste ingang  De EtD beheerde namelijk 

het schakelhuis waar het beeld aanvankelijk 

op was geplaatst, in opdracht van de afdeling 

Transport van het GEB Rotterdam 

Ton geeft mij een aantal namen door  Onder 

andere die van oud-medewerker Koos Potters, 

iemand die zich ook altijd betrokken heeft 

gevoeld bij het verleden van de centrale  

Potters weet mij te vertellen, dat het beeld 

geplaatst zou zijn bij de uitbreiding van het 

25 kV-schakelhuis rond 1950  Hij kwam er zelf 

in 1953 te werken, dus zeker weten doet hij ‘t 

niet  De aannemer zou het beeld geschonken 

hebben  Het is een spoor – dun weliswaar, 

maar ik ben op weg 

Dit lijntje brengt mij allereerst naar het 

Gemeentearchief van Rotterdam  Daar hoop ik 

de naam van de aannemer te vinden  Het is 

inmiddels augustus  

Het archief in

Ik word vriendelijk geholpen door de mede-

werkers van het Archief  Startpunt wordt het 

fotoarchief, met als trefwoord ‘Galileïstraat’  

Stapels foto’s laat ik door mijn handen gaan  

Van de bouw van de centrale in 1931 tot beel-

den die dateren uit de jaren zestig  Op een foto 

uit 1934 is het schakelhuis te zien, maar zonder 

enig kunstwerk op het dak  Zou het dan inder-

daad zo zijn, dat het beeld pas bij de uitbrei-

ding geplaatst is?

Koos Potters had mij ook verteld dat in het 

personeelsblad van het Gemeentelijk Energie-

bedrijf (GEB) Rotterdam, getiteld ‘Contact’, een 

foto heeft gestaan van het schakelhuis mét 

daarop het beeld  Ik verzamel in het Gemeente-

archief alle bladen van 1933 tot en met 1951 en 

begin te bladeren  Helaas, zonder resultaat  Ik 

vind in de editie van november 1935 wel een 

hele beschrijving van de centrale en van het 

25 kV-schakelhuis, maar niets over een beeld  

Van der Velden tussen de paperassen in het archief 

van Gemeentewerken Rotterdam De plaatsing van de watertank voor de nieuwe centrale 

aan de Galileïstraat trekt bekijks

Lees verder op p. 9
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Oei, schiet voor het eerst door me heen  ‘Even’ 

uitzoeken waar dat beeld vandaan komt en 

wat het betekent, kan best eens lastiger 

 worden dan verwacht  Maar dat is voor mij 

meteen ook de uitdaging  Ik peins me suf  Wie 

kan ik verder benaderen? Ik ga het eens probe-

ren bij de opvolgers van het GEB, bij Eneco  

Misschien is daar nog een archief waarin ik 

gegevens kan vinden over werkzaamheden op 

het terrein aan de Galileïstraat  Ik bel Piet 

Grool, voormalig projectleider tijdens de ver-

vanging van het 25 kV-station door een 150 kV-

station  Die kan zich met een beetje geluk nog 

wel wat herinneren  

 

Maar helaas, Piet kan me niet helpen  En met 

Piet een hele trits mensen die ik bel  Ik zucht af 

en toe eens flink  Bij wie o wie en waar o waar 

vind ik een nieuwe ingang? Ik bedenk dat er in 

Rotterdam een Oudheidkundige Dienst bestaat, 

die zich bezighoudt met waardevolle monu-

menten en de geschiedenis van de stad  Niet 

geschoten altijd mis, dus ik neem contact op 

met de afdeling Oudheidkundig Onderzoek 

van Gemeentewerken  Maar: ook hier weer nul 

op het rekest  Net als bij de afdeling 

Monumenten van de Dienst Stedenbouw en 

bij Volkshuisvesting van de Gemeente 

Rotterdam  Daar probeert Matthieu Knibbeler 

me te helpen, maar wederom zonder de 

gewenste antwoorden  

Tips en harde noten

Ik ga niet bij de pakken neerzitten  Na mijn 

vakantie pak ik half september de draad weer 

op  Er moet toch ergens informatie te vinden 

zijn? Dat beeld is toch niet uit de lucht komen 

vallen? Maar mijn zoektocht heeft toch niet 

meer opgeleverd dan dat ik weet dat het beeld 

tussen 1934 en 1953 geplaatst moet zijn  

Tijdens een fietstocht met een goede vriend 

krijg ik de tip om het eens via de kant van de 

beeldhouwer te proberen  Achterhaal wie het 

kunstwerk heeft gemaakt, oppert hij  

Ik pak de telefoon en bel Leen Droppert, de 

stadsbeeldhouwer van Vlaardingen  Hij geeft 

me weer andere namen en uiteindelijk komt er 

via-via opnieuw een tip  Het vermoeden 

bestaat dat het beeld van vlak na de Tweede 

Wereldoorlog is  In de Rotterdamse Diergaarde 

Blijdorp was in die periode beeldhouwer 

W  Kuilenburg actief  Het beeld in de Galileï-

straat lijkt op zijn stijl  Kom ik nu toch wat dich-

ter bij de waarheid?

Ik verdiep me in een aantal boeken over beeld-

houwkunst  Ik lees en zoek, blader en speur, 

maar nergens een teken van ‘mijn beeld’ 

Wel vind ik uit, dat in de periode tussen de 

twee wereldoorlogen veel gebouwen werden 

verfraaid met ornamenten  Architecten en 

beeldhouwers werkten daarbij vaak samen  

Na de Tweede Wereldoorlog werden gebou-

wen functioneler en verdwenen de versierin-

gen van de gevels, al hield er één stroming in 

de bouw stand, die deze vorm van versierin-

gen bleef gebruiken  Maar of dit soort nieuwe 

kennis me verder zal helpen? 

De beeldengroep geeft haar geheimen maar lang-

zaam prijs 

Het 25 kV-schakelhuis 

De eerste sectie van het 25 kV-schakelhuis werd in 

bedrijf genomen in 1931  Negentien jaar later, in 1950, 

werd sectie twee toegevoegd, samen met een extra 

verdieping voor kortsluitingsbeperkende smoorspoe-

len  Er lagen een A- en een B-rail en een hulprail met 

gescheiden fasen  De schakelaars van sectie 1 waren 

1500 MVA BTH-olieschakelaars  De deksels van die 

olieschakelaars waren bevestigd in de vloer van de 

eerste verdieping, waar de  oliebakken aan hingen  

In de tweede sectie werden 2000 MVA BBC-

luchtschakelaars gemonteerd  Het schakelhuis her-

bergde ook een 5 kV-installatie voor de voeding van 

de elektrische installaties van werkplaatsen en ver-

lichting  

Op elk veld waren spanningstransformatoren aange-

sloten voor meting en beveiliging  Voor het doorgeven 

van gegevens stond er een toonfrequent-zendinstalla-

tie  Op het schakelhuis waren generatoren, koppelnet-

transformatoren en hoofddistributiestations aange-

sloten 

Het schakelhuis, uitgevoerd in gemetselde baksteen, 

was 130 meter lang en 22 meter breed  Een luchtbrug 

vormde de verbinding met de bedieningsruimte-

annex-schakelwacht van de centrale  In het midden 

van het schakelhuis bevond zich aan de noordzijde 

een uitgebouwd glazen trappenhuis  Het was bovenop 

dat trappenhuis, dat de  beeldengroep in 1950 werd 

neergezet, zodat je haar vanaf de openbare weg dui-

delijk kon zien  

Doorsnede van het 25 kV-station, eerste sectie
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Pas na twee maanden kan de tank opnieuw worden 

geplaatst op de grote kolom die uitsteekt boven het 

ketelhuis  Het kantoor en de werkplaats komen in 

november 1931 gereed en eind van dat jaar gaat het 

25 kV-schakelstation in bedrijf  De bouw van het ketel-

huis gaat dan nog rustig verder 

De economische crisis is niet van de ene op de andere 

dag voorbij  De bedrijvigheid in het havengebied rond 

de nieuwe elektriciteitsfabriek neemt af, terwijl het 

bouwen wel door blijft gaan  Maar het is duidelijk, er 

zal in de komende tijd minder energie nodig zijn  In 

1932 wordt dan ook een flink bedrag, 125 000 gulden, 

van de exploitatiebegroting afgehaald, omdat men ver-

wacht dat de centrale dat jaar nog niet volledig in 

gebruik zal worden genomen  

Maar tegelijkertijd wordt vooruitgeblikt  De constructie 

van de schoorstenen, wel honderd meter hoog, gaat 

intussen van start  Van het ketelhuis en de machinehal 

worden eerst de daken in orde gemaakt, zodat de 

machines kunnen worden geplaatst en droog zullen 

staan  Daarna worden de muren van deze gebouwen 

afgebouwd  De centrale nadert haar voltooiing  

Soms krijg ik tijdens mijn onderzoek spontaan 

de neiging om de handdoek in de ring te 

gooien  Al mijn navragen brengen in de regel 

niet wat ik zoek  Die simpele vraag van 

Landsbergen, bijna tussen neus en lippen door, 

blijkt een harde noot om te kraken  Maar opge-

ven, nee  

De tijd dringt

De klok tikt door  Het is inmiddels oktober  Ik 

ga terug ‘het GEB in’  Het Gemeentelijk 

Energiebedrijf moet in mijn beleving namelijk 

de opdracht hebben gegeven om bij de uit-

breiding van het 25 kV-schakelhuis het kunst-

werk te laten maken en neer te zetten  

Intussen ben ik te weten gekomen dat het 

beeld niet van brons is, maar van gebakken 

klei  Dat heeft de door E ON ingeschakelde res-

taurateur ontdekt  Goed om te weten, maar 

het helpt me nog niet veel vooruit  En ik moet 

vooruit  In november, zo hoor ik namelijk van 

Huib Zandwijk, Boundary Manager bij E ON 

Benelux, zal het beeld op z’n nieuwe plek wor-

den onthuld  Het is al schoongemaakt en op 

een stevig fundament geplaatst  De tijd gaat 

dringen 

De stukken en latere personeelsuitgaven van 

het GEB helpen me ook niet echt verder  Ik 

moet dieper de archieven in  Dus maar weer 

terug naar het Gemeentearchief  Vol energie 

en nog steeds met goede moed laat ik doos na 

doos met archiefstukken brengen  Ik haal alles 

overhoop  Het hele GEB-verleden komt langs  

Ik lees en scan, maak aantekeningen en kom 

van alles te weten  Maar niets over het beeld  

‘t Is toch geen gebakken lucht, dat beeld?

Met lege handen ga ik naar huis en met lege 

handen ga ik langs bij E ON Benelux om verslag 

uit te brengen  Ik zie de teleurstelling op de 

gezichten  Het was zo mooi geweest als we bij 

de onthulling de herkomst van het beeld uit de 

doeken hadden kunnen doen  Niet dus  Of toch?

Bingo!

Ik geef nog niet op  Het Rotterdams Gemeente-

archief laat ik even voor wat het is en ik ga naar 

Gemeentewerken  Samen met Theo de Bruin, 

de archiefbeheerder, en zijn collega Jan de 

Groot, bekijken we tekeningen en platte-

gronden van het terrein aan de Galileïstraat 

door de jaren heen  En dan     ja hoor: bingo! 

We staren naar een tekening met de titel 

‘Opbouw Schakelgebouw Ondersteunings-

constructie Beeldengroep’  

De aanvoer van de tweede generator op 13 oktober 1931

In het archief van Gemeentewerken ontdekt Dick 

met hulp van Jan de Groot (midden) en Theo de Bruin 

(rechts) wanneer het beeld werd geplaatst

De merkentekening

Lees verder op p. 11
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In het bijbehorende bestek staat: ‘Op het 

bestaande Schakelgebouw moet de aannemer 

het op de bestektekening aangegeven voetstuk 

voor een gevelbekroning maken  De bekroning, 

welke moet worden betrokken van een door de 

Directie aan te wijzen leverancier, bestaat uit 

onderdelen van gebakken geglazuurde klei met 

een totaal gewicht van ca  300 kg ’

Ik kan mijn geluk niet op  Na ellenlange dagen 

speuren heb ik beet  En al realiseer ik me dat ik 

er natuurlijk nog lang niet ben, dit laat ik niet 

meer los 

 

Uit de tekening en het bestek kan ik vrij nauw-

keurig opmaken wanneer het beeld geplaatst 

moet zijn  Namelijk: december 1950  Maar wie 

het gemaakt heeft, dat blijft nog een raadsel  

In elk geval heb ik weer goede hoop en met 

nieuw elan vervolg ik mijn weg 

Die weg voert me terug langs het Gemeente-

archief en via de telefoon langs een aantal 

mensen bij wie ik denk nadere informatie te 

kunnen vinden  Maar nee  Het leek even te 

gaan lukken, maar ik beland langzaamaan 

wederom op een dood spoor  Hoeveel mensen 

heb ik inmiddels wel niet gesproken? Ik houd 

Beeldhouwer Jo Uiterwaal

De beeldhouwer Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal kwam ter 

wereld in IJsselstein op 21 mei 1897 en overleed in 1972  Hij en zijn 

oudere broer Stephan (1889-1960), ook beeldhouwer, groeiden op 

in Utrecht, waar hun vader houtdraaier was  De broers moesten in 

hun jeugd het wiel van de draaibank op gang houden  Jo verdiende 

wat bij met het hakken van grafzerken en andere ornamenten 

Hij bleek gevoel voor beeldhouwen te hebben  In het atelier van 

de edelsmederij Brom werkte hij aan geornamenteerde altaren, 

doopvonten en kandelaars  Het Rijke Roomsche Leven begon in 

de jaren twintig van de twintigste eeuw en er was veel religieuze 

kunst nodig  Jo startte een eigen werkplaats voor beeldhouw-

werk  Hij maakte daar ook geavanceerde sculpturen in hout, ivoor 

en messing  Onder andere van dansfiguren  Tegelijk bekwaamde 

hij zich in het tekenen  Uiteindelijk verdiende Uiterwaal zijn brood 

vooral met het maken van ornamenten voor gebouwen  

Sinds de jaren dertig had de kunstenaar veel contact met de 

architecten Van Rietveld en Van Ravesteijn  Voor laatstgenoemde werkte Uiterwaal vaak aan de gebouwen van 

spoorwegstations – Utrecht, Nijmegen, Gouda, Roosendaal, Vlissingen, ‘s Hertogenbosch en Hoek van Holland  

Ornamenten van zijn hand zijn bijvoorbeeld te vinden in de zaal Kunstmin in Dordrecht, in de Schouwburg in 

Rotterdam- Zuid en de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen  Voor de architect Adrianus van der Steur creëerde Uiterwaal 

de beeldengroep voor het schakelhuis aan de Rotterdamse Galileïstraat  Op latere leeftijd legde hij zich meer toe 

op het maken van futuristisch werk   

Een aantal gebouwen met beeldhouwwerken van Jo Uiterwaal is 

inmiddels gesloopt of verbouwd  In enkele gevallen hebben de 

beelden en ornamenten een nieuwe bestemming gekregen  

Fraaie voorbeelden zijn de beelden op het NS-station Gouda en 

natuurlijk het kunstwerk op de EfG  

Uiterwaal

Sculptuur van dansfiguur

Dit beeld is te zien op het NS-station van Gouda. De 

gelaatstrekken van de centrale figuur vertonen opval-

lende gelijkenis met die in de EfG-beeldengroep

Eindelijk raak: het bestekboekje
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In 1932 is er een brand in de bouwkeet, maar dat levert 

nauwelijks vertraging op  De aanbesteding voor de 

koelwaterleiding vindt plaats en in 1933 wordt de 

kolentransportinrichting gemonteerd  Deze sluit aan 

op een spoorlijntje waarover een elektrische tram heen 

en weer zal rijden om de kolen van de haven naar de 

centrale te vervoeren  

De jaren 1933 en 1934 worden vooral gebruikt voor tes-

ten  Het proefbedrijf gaat van start en dat betekent 

ook de levering van de eerste stroom: in 1933 wordt 

23 GWh aan het net geleverd!

Op 18 oktober 1935 gaan machine 1 en machine 2 offi-

cieel in bedrijf  De Commissaris van de Koningin, de 

heer Jhr  mr  dr  Hendrik Adriaan van Karnebeek, ver-

richt de opening  De centrale gaat haar werk doen  

Twee jaar verder, 1937, wordt besloten dat er een 

150 kV-verbinding met Den Haag moet komen  Het 

stroomgebruik daar groeit sterk, maar de Haagse 

 centrale kan niet worden uitgebreid  De EfG daaren-

tegen heeft overcapaciteit, die zo goed kan worden 

benut  

keurig een lijstje bij van iedereen die ik bel en 

spreek en van alle adressen die ik bezoek  Het 

is inmiddels een lange lijst 

Hoi hoi, stukje van de puzzel

Eind oktober loop ik toch maar weer het ver-

trouwde Gemeentearchief binnen  Ik ga kijken 

in de daar opgeslagen oude dossiers van 

Gemeentewerken  Met enige kronkelweg getjes 

door de papierenbrij heen arriveer ik uiteinde-

lijk bij dossier G30: ‘Uitbreiding Galileï straat’  Ik 

mompel hardop dat in dit dossier nu écht iets 

terug te vinden moet zijn over ’t beeld  

Ik bekijk map na map  Tot ik bij map AC kom  En 

kijk! Hoi hoi  Ik schrijf ‘t letterlijk op in mijn 

schrift: ‘hoi hoi!’  Eindelijk informatie waar ik 

iets aan heb  

In map AC tref ik een briefje gericht aan de 

heer J W  Uiterwaal in Utrecht  Een briefje met 

de vraag of hij donderdag 7 december 1950 

aanwezig wil zijn bij het stellen en afgieten 

van de stukken van de gevelbekroning voor 

het schakelgebouw  Nu weet ik wie de kunste-

naar is! In het Lexicon van Scheen (waarin 

beeldend kunstenaars tussen 1750 en 1950 

staan gerubriceerd) vind ik: J W  Uiterwaal, 

Johannes Wilhelmus, geboren op 21 mei 1897  

Hè hè  Van opwinding moet ik even naar  buiten 

voor een grote hap frisse lucht  De aanhouder 

wint  Tenminste, het is weer een stukje van de 

puzzel 

Nu ik weet wie de kunstenaar is, wil ik uiter-

aard meer weten en ik duik het dossier nog 

een keer in  Ik vind details over de afmetingen 

van de sokkel, de te storten ankers en een 

bespreking van de maquette  Ook zit er een 

brief bij van 10 november 1950, van Goede-

waagen’s Koninklijke Pijpen- en Aarde werk-

fabrieken uit Gouda  Over de vracht en de 

 verzekering  En in een volgende brief staat het 

verzoek aan Goedewaagen om de beelden-

groep 19 november af te leveren op het terrein 

aan de Benjamin Franklinstraat  Deze straat 

ligt aan de oostkant van het EfG-terrein; 

 kennelijk was daar in 1950 ook al een toegang  

Hoi hoi, wát een informatie op één dag 

Deze brief aan Uiterwaal over de maquette was 

een doorbraak in het onderzoek. Van der Velden: 

‘De chef van de briefopsteller vraagt hier: ‘Beelden? 

Toelichting s.v.p.?’ Het antwoord luidt: ‘Dir. G.E.B. 

overweegt plaatsing van een stuk beeldhouwwerk 

op het schakelgebouw, als symbool van de ontwikke-

ling der electriciteit. Hiervoor zal hij voorstellen doen 

aan wethouder Bedrijven. Kosten +/- 10.000,-.’ Helaas 

heb ik deze voorstellen niet kunnen vinden; het 

blijft dus onduidelijk waaróm het beeldhouwwerk is 

geplaatst.’ 

De opening van de nieuwe EfG is een feit

Lees verder op p. 13
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De klok blijft echter doorlopen, dus ik moet 

snel verder  De volgende dag bel ik met het 

bedrijfsmuseum van Goedewaagen  Ze willen 

graag helpen en vragen me alle gegevens even 

op de mail te zetten  Dat doe ik meteen 

Een dag later krijg ik al antwoord  En wat voor 

antwoord! Friggo Visser van het museum laat 

mij weten dat Johannes – Jo – Uiterwaal meer 

beelden van dezelfde strekking heeft gemaakt 

en dat ze allemaal zijn gebakken bij Goede-

waagen  De kunstwerken zijn onder meer 

gecreëerd voor de treinstations van Nijmegen, 

Roosendaal, Vlissingen, Gouda, ’s Hertogen-

bosch en Hoek van Holland 

Meer goed nieuws

Maar er is meer  Visser vertelt me ook dat een 

zekere Nelleke van Poelgeest-Zuurhout een 

doctoraalscriptie heeft geschreven over 

Uiterwaal  Zou zij ook iets weten over mijn 

beeld? Ik zoek haar adres via internet  Leve de 

moderne techniek en Google! Al vrij snel ach-

terhaal ik haar gegevens; ik stuur een mailtje 

Ook nu krijg ik snel antwoord  Ja, schrijft 

Nelleke, zij kent de beeldengroep en ja, ze kan 

me meer vertellen  Ze is ook blij dat het beeld 

herplaatst wordt  Ik hoor van haar, dat het 

kunstwerk eerst als een totale beeldengroep 

geboetseerd is in klei  Daarna is het beeld in 

42 stukken gesneden, is elk onderdeel uitge-

hold en afzonderlijk gebakken  Tot slot zijn de 

delen volgestort met beton of cement en ver-

sterkt met stekeinden  

Speech

Mijn speurtocht werpt eindelijk z’n vruchten 

af  Ik word er vrolijk van  Intussen verneem 

ik dat het beeld aan de Galileïstraat op zijn 

plek staat  Huib Zandwijk en ik gaan om de 

tafel  zitten om mijn speech door te spreken  

Het oorspronkelijke 150 kV-station werd in 1938 na een relatief korte bouwtijd in bedrijf genomen  Het had twee 

transformatoren – 25 kV/150 kV en één ondergronds 150 kV-drie-fase-circuit naar Voorburg/Den Haag, dat was 

voorzien van een reservegeleider  ‘t Gebouw bestond uit een staalskelet op een betonfundering, met muren van 

zwaar metselwerk en steun beren  Het dikke betonnen dak bood bescherming tegen luchtaanvallen  De zeer zware 

transformatoren werden uit Duitsland geïmporteerd via een speciaal hiervoor aangelegde spoorlijn  Omdat de 

150 kV-verbinding werd aangelegd onder verantwoordelijkheid van het Haags Gemeentebestuur, kwam het ont-

werp van de Haagse Gemeentearchitecten 

De eerste schakelinstallatie was aanvankelijk uitgevoerd in een open bouwwijze  In 1963 werd ze verzwaard  Eind 

jaren zestig kwam daar een aanbouw bij met een tweede sectie, voorzien van gekapselde apparatuur  Vervolgens 

werd de tweede sectie geplaatst in het oorspronkelijke schakelgebouw  In separate ruimtes stonden compresso-

ren en bedienings- en beveiligingsinstallaties   

Die eerste jaren werden schakelhandelingen veelal uitgevoerd door het elektrotechnisch personeel van het GEB 

Rotterdam om de reistijden kort te houden bij storingen  Later gebeurde dit vanuit het regionaal centrum in 

Voorburg  Van daaruit vond ook de coördinatie plaats van de elektriciteitsproductie in de provincie Zuid-Holland  

In latere jaren werden er kabels gelegd naar Dordrecht, Delft, Rotterdam-Waalhaven en Ommoord  

Nieuw gebouw met gele beplating

Weer een hele tijd daarna, in 1998, werd de schakelinstallatie vervangen door een nieuwe installatie, opnieuw 

in open bouwwijze  Dit was op de plaats van het 25 kV-schakelhuis, dat gesloopt was nadat zijn functie was over-

genomen door het 23 kV-station aan de Rotterdamse Benjamin Franklinstraat  Het nieuwe gebouw had als funde-

ring betonpalen die naast de bestaande houten palen waren aangebracht  Het pand kreeg gele beplating als 

symbool voor het licht dat elektriciteit voortbrengt  De vormgeving bestaat uit drie gele schijven met daartussen 

zilveren beplating  De architect, Maarten Reek, noemde het een enorme ‘transformator’  In de buitenste schijven 

zijn perforaties aangebracht om het daglicht binnen te laten  Voor de entree is de wand als het ware ingesneden 

en naar binnen gevouwen  Terwijl de wand aan de andere zijde, bij de nooduitgang, juist naar buiten vouwt  

 

Het 150 kV-station Rotterdam-Marconistraat

De bouw van het 150 kV-station in 1938 Tekening van het 150 kV-station, dat werd gebouwd 

in 1996
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Begin 1938 ontstaat kortsluiting in de centrale en het 

hele elektriciteitsnet van Rotterdam ligt plat  Gelukkig 

wordt de storing snel verholpen  

De 150 kV komt eind dit jaar in gebruik en de centrale gaat 

stroom leveren aan de Hofstad  De activiteiten in het wes-

telijk havengebied van Rotterdam nemen toe en in de 

zomer van 1939 wordt dan ook al besloten om een derde 

unit te gaan bouwen  Een jaar later breekt de oorlog uit 

De centrale overleeft de oorlog in vrij goede conditie, al 

was het af en toe wel spannend in en rond de 

Galileïstraat    

Tijdens de Duitse aanval op Nederland in mei 1940 lag de 

Hr. Ms. Van Galen, een Torpedobootjager in de 

Admiralenklasse, in de haven van Den Helder. In de loop 

van 10 mei kreeg het schip de opdracht op te stomen 

naar Rotterdam om daar ondersteuning te bieden. 

Gedurende die tocht naar Rotterdam werden ter hoogte 

van Ter Heijde een aantal Duitse vliegtuigen op het strand 

waargenomen. De Van Galen opende het vuur op de 

vliegtuigen, waarbij ze er zeker drie vernietigde. Om twee 

uur ‘s middags voer het schip bij Hoek van Holland de 

Nieuwe Waterweg op, richting Rotterdam. In de buurt 

van Vlaardingen werd ze aangevallen door Duitse

Want ik mag tijdens de officiële onthulling op 

10 november 2006 ook even het woord voeren 

om te vertellen dat een groot deel van de 

gevraagde informatie boven tafel is gekomen  

Spannend vind ik het wel  

Mijn toespraak gaat goed  Het nieuwe kantoor 

van E ON Engineering wordt officieel in gebruik 

genomen  Frans Landsbergen laat in zijn inlei-

ding de geschiedenis van EEN voorbijkomen – 

van de Rotterdamse Willem Buytewechstraat 

tot aan de Galileïstraat  En daar staat nu weer, 

netjes geplaatst, naast het gebouw van EEN, 

de bewuste beeldengroep van Jo Uiterwaal  

Die vroeger al hoog boven de ingang van het 

oude 25 kV-schakelhuis over het terrein 

waakte  De toenmalige commercieel directeur 

van E ON Benelux, Edward Sigar, onthult het 

beeld  Ik voel me eigenlijk wel trots, dat ik in 

elk geval een paar diep verstopte geheimen 

van het beeld heb kunnen ontsluieren ’

De machinehal van de nieuwe fabriek

Na zijn speech ontvangt Dick een stevige blijk van 

waardering uit handen van Huib Zandwijk

Edward Sigar, destijds commercieel directeur van 

E.ON Benelux, opent het nieuwe pand van E.ON 

Engineering en licht de sluier van het beeld

Lees verder op p. 15
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Na de onthulling van het kunstwerk in novem-

ber 2006 neemt het gewone leven weer z’n 

gang. Maar het beeld laat Dick niet los. Hij had 

weliswaar een groot deel van de gevraagde 

informatie boven tafel gekregen, maar nog 

niet alles. En dat zit hem toch niet lekker. Wie 

heeft opdracht gegeven het beeld te maken? 

Wat is de betekenis die de kunstenaar destijds 

aan de beeldengroep gaf? Hij besluit zijn zoek-

tocht voort te zetten.

Dick: ‘Ik heb het gevoel dat ik nog meer raadsels 

rond het beeld kan oplossen en daarom pak ik 

de draad weer op  Tussen alle paperassen die ik 

had gevonden, zaten bijvoorbeeld ook gegevens 

over de opdracht aan de architect voor de uit-

breiding van de centrale aan de Galileïstraat  Die 

opdracht dateerde van 11 maart 1949 en was 

gericht aan A  van der Steur in Rotterdam 

Wie van de drie?

Er blijken meer architecten Van der Steur te 

zijn met een voorletter A  Ik moet voorzichtig 

zijn  Ik meen echter de juiste op het spoor te 

zijn met de man die van 1924 tot 1939 als stads-

architect werkte en die onder meer betrokken 

was bij de eerste fase van de bouw van de EfG  

Bij het Nederlands Architectuur Instituut wil ik 

in zijn ‘archief’ gaan kijken, maar ik krijg te 

horen dat zijn dossiers nog ontsloten moeten 

worden  Weer even pech  

Maar ik ben intussen wel wat gewend  Soms 

moet je een stap achteruit zetten om er twee 

vooruit te kunnen springen  Ik duik mijn papie-

ren weer in  Op het schutblad van de brief van 

Gemeentewerken over de maquette staat met 

de hand de aantekening: ‘Dir  G E B  overweegt 

de plaatsing van een stuk beeldhouwwerk op 

het schakelgebouw, als symbool van de ont-

wikkeling der elektriciteit ’ Het is een duidelijke 

hint over de betekenis van het beeld  

Over Dick van der Velden

Dick van der Velden is in 1940 in Vlaardinger-Ambacht geboren. Zijn hele leven heeft hij in de elektro-

techniek gewerkt, al lonkte hij gedurende zijn studie ook even naar werktuigbouw. Maar tijdens een 

excursie in 1958 naar de Elektriciteitsfabriek Galileïstraat, destijds de grootste elektriciteitscentrale 

van Nederland, viel het kwartje en koos hij definitief voor zijn eerste liefde, de elektrotechniek.

In 1960 deed Van der Velden examen aan de HTS  Daarna kon hij bij Philips in Londen een half jaar als trainee aan 

de slag, wat hij geweldig interessant vond  Hij hielp mee aan het ontwerpen van machines waarmee radio- en 

televisiebuizen werden gemaakt  Uiteindelijk riep de dienstplicht; Dick moest in 1961 voor twee jaar het leger in  

Hij werd, niet geheel verrassend, elektronica-officier bij de Luchtmacht op het Ministerie van Defensie in Den 

Haag  Eén van zijn taken was het inkopen van onderdelen voor de radio- en de radarapparatuur voor de Starfighter  

Erg boeiend vond de jonge Dick het allemaal niet  ‘Ik heb in die tijd kilometers door het gebouw gewandeld om de 

tijd te doden’, lacht hij 

Eenmaal afgezwaaid, ging hij in 1963 aan het werk bij het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)  Vijf jaar eerder, 

tijdens zijn HTS-studie, had hij al bij een vergelijkbaar bedrijf (Überlandwerk Nord-Hannover, nu EWE AG) in 

Duitsland stage gelopen  De EZH-aanstelling was zijn eerste echte baan  En hij voelde zich er als een vis in het 

water 

Tot medio jaren tachtig hield Dick van der Velden zich vooral bezig met het bouwen van schakelstations van 150 kV 

tot 380 kV  In 1985 fuseerden het Gemeentelijk Energiebedrijf en EZH en ontstond het nieuwe Elektriciteitsbedrijf 

Zuid-Holland  Dick verhuisde met zijn baan van Voorburg naar Rotterdam 

Zijn belangstelling voor energie ging altijd verder dan alleen elektriciteit  Zo verdiepte hij zich ook graag in wind-

energie  Al in de tijd van de oliecrisis, in de jaren zeventig, hield hij zich daar actief mee bezig  Vanuit zijn functie 

heeft hij een paar windprojecten voor andere bedrijven kunnen doen, onder andere op de Maasvlakte 

Het bleef niet alleen bij elektriciteit en andere energiebronnen – ook geschiedenis in haar vele vormen en tijden 

kan Dick van der Velden enorm boeien  Het was dan ook bijna vanzelfsprekend, dat de EZH-medewerker begon te 

delven in het verleden van zijn bedrijf  Hij was één van de oprichters van de werkgroep Historie EZH  Met een man 

of vijf kwamen ze regelmatig bij elkaar met het doel de geschiedenis van de organisatie vast te leggen  En om 

relevant materiaal te bewaren, te archiveren en te beschrijven  

In 1995 nam Dick afscheid van EZH  Maar zijn betrokkenheid bij het bedrijf en het contact met veel oud-collega’s 

zijn gebleven, ook toen EZH in 2000 werd overgenomen door het Duitse E ON  Het onderzoek naar de herkomst van 

het EfG-beeld was hem dan ook op het lijf geschreven  En nog wordt hij regelmatig geraadpleegd door (oud-)

medewerkers van E ON wanneer zij iets willen weten over ‘vroeger’  Dick weet intussen blindelings de weg en 

heeft plankenvol documentatie bij de hand  Zo weet hij twee van zijn grootste liefdes – elektrotechniek en geschie-

denis – handig te combineren en voor anderen toegankelijk te maken 

Zoektocht gaat door
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Om te voorzien in Den Haags toegenomen elektriciteits-

behoefte wordt vaart gemaakt met de bouw van het 

Haagse transformatorstation; Rotterdamsch Nieuwsblad 

van 8 juni 1938

Stuka’s. Hoewel geen van de ruim dertig bommen een 

hit was, werd de Van Galen door de near misses zo zwaar 

beschadigd, dat ze stuurloos was geraakt en dreigde te 

zinken in de Merwehaven, vlak voor de koelwater-

openingen van de energiecentrale. Het personeel van de 

centrale regelde snel een sleepboot, die de Van Galen de 

Architect Adrianus van der Steur 

Adrianus (Ad) van der Steur (1893-1953) trad in 

1924 als architect in dienst bij Gemeentewerken 

Rotterdam  Hij werkte aan een groot aantal 

projecten, waaronder de centrale Galileïstraat  

Hiervoor werd hij aangesteld als ‘verantwoor-

delijk voor de architectonische verzorging’  

In 1927 ontwierp hij bijvoorbeeld ook (samen met ande-

ren) het GEB-kantoor aan de Rotterdamse Rochussen-

straat, dat tot 1968 het hoogste kantoorgebouw van 

Nederland was  Bekend is hij bovendien door zijn ont-

werp uit 1930 van Museum Boymans  In 1939 verliet Van 

der Steur Gemeentewerken om als zelfstandig archi-

tect aan ’t werk te gaan  Dat leidde al snel, een jaar 

later, tot de vraag om de architectonische verzorging 

op zich te nemen van de derde eenheid van de centrale 

– de eerste uitbreiding van de fabriek 

Kort daarna richtte Van der Steur samen met collega-

architecten Herman de Groot en Klaas Ruige zijn 

eigen architectenbureau op  In 1949 kreeg hij opdracht 

tot de uitbreiding van de EfG met een vierde eenheid 

en het 25 kV-schakelhuis   

 

Hoewel de meeste van Van der Steurs werken als tra-

ditioneel worden bestempeld, koos hij voor de bedrijfs-

hallen van de EfG-centrale voor een moderne ‘daylight 

factory (daglicht-fabriek) met vliesgevels’  Aan de 

gevelbekroning werkte hij samen met Jo Uiterwaal  

Wie een fraaie buste van Ad van der Steur wil zien, 

moet even omhoog kijken op de zijgevel van het stad-

huis in Gouda  Daar ‘hangt’ zijn beeltenis, als tastbare 

herinnering aan de restauratie die hij daar door-

voerde  

Van der Steurs borstbeeld aan de buitenkant van het 

stadhuis van Gouda

Lees verder op p. 17
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Allegorie – houweel, schichten, ketting en uil 

Een aantal kunstkenners legt me uit, dat het 

beeld een allegorische voorstelling kan zijn 

van de opwekking van elektriciteit in een cen-

trale  Ze wijzen op soortgelijke beeldengroe-

pen, zoals die van het Grand Central Station in 

New York, met de symbolische betekenis: han-

del, mentale kracht en morele kracht  Of dich-

ter bij huis zijn er de beelden op het station 

van Gouda  Daar geeft de beeldengroep boven 

de hoofdingang (ook van Uiterwaal) de functie 

van Gouda weer als handelsplaats voor agrari-

sche producten  En bij station Roosendaal 

staan beelden die ‘welvaart, ondernemings-

geest en spoorwegen’ uitdrukken, alle ook 

weer van de hand van Uiterwaal  Nog een aar-

dig voorbeeld is het beeld van Dirk Bus op de 

gevel van het Eneco-transformatorstation aan 

de Diepenburchstraat in Den Haag, dat in mijn 

ogen ‘energie’ voorstelt 

De herplaatsing van het beeld op de 

Galileïstraat is niet een op zich staande 

gebeurtenis, maar kun je zien in het licht 

van een bredere, moderne ontwikkeling. 

Waarbij de samenleving, en dus ook onder-

nemingen, weer bewust omgaan met cultu-

reel erfgoed. Dat zit namelijk zo: in het 

begin van de twintigste eeuw werden vaak 

ornamenten en kunstwerken aangebracht 

op en aan fabrieks- en kantoorgebouwen. 

En ook binnenin de gebouwen trof je veel 

kunstobjecten aan. 

Na de jaren vijftig zag je die belangstelling voor 

objecten aan de buitenzijde van gebouwen sterk 

afnemen  Bouwwerken moesten toen vooral 

functioneel zijn  Echter, door de invoering van de 

1%-regeling (die inhield dat 1% van de bouwsom 

van een door de overheid gefinancierd project 

aan kunst moest worden besteed) werden gebou-

wen met een openbare functie van binnen en 

buiten weer wél van kunstvoorwerpen voorzien  

Binnen waren dat vaak schilderijen of andere 

objecten die werden neergezet of opgehangen 

ter gelegenheid van bijzondere momenten, zoals 

jubilea of de ingebruikname van een pand  Dit 

gold ook voor de gebouwen en fabrieken die 

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland, en later E ON 

Benelux, in zijn bezit heeft (gehad)  

In de laatste decennia van de twintigste eeuw 

zag je dat de samenleving weer veel belang ging 

hechten aan het behoud van cultureel en indu-

strieel erfgoed  In lijn hiermee heeft ook E ON 

zich erop toegelegd om kunstwerken waar moge-

lijk op de oorspronkelijke plek te behouden of 

zonodig te herplaatsen  

En zo is ook de EfG-beeldengroep één van die 

‘kunstbehoud’-projecten die E ON de laatste jaren 

heeft uitgevoerd  Andere voorbeelden? Eveneens 

op het terrein aan de Galileïstraat is een bronzen 

beeld van een paard in vliegende vlucht her-

plaatst, dat afkomstig was van de verlaten EZH-

locatie Rotterdam Waalhaven  Dit beeld is des-

tijds geschonken door de aannemer  En op de 

Maasvlakte-centrale zijn kunstwerken van andere 

oude locaties samengebracht en hebben de 

kunstobjecten die daar van oorsprong al aanwe-

zig waren een opknapbeurt gehad  Imposant is 

vooral de bronzen Wisent, waar je niet omheen 

kunt, pal voor de hoofdingang  Deze Europese 

bizon is afkomstig van het voorplein van het voor-

malige EZH-kantoor in Voorburg  Het was ooit 

een geschenk van Siemens  Ook bijzonder is het 

glas-in-loodraam uit de in 1976 afgebroken machi-

nehal van de eenheden 1 tot en met 6 van de EfG  

Er wordt nog onderzocht of dit glas een nieuwe 

plek kan krijgen  

E.ON en zijn kunstobjecten
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haven uit trok. Het schip werd onklaar gemaakt en in de 

Oude Maas tot zinken gebracht, terwijl de bemannings-

leden werden ondergebracht in de elektriciteitsfabriek. 

Jaren later werden achter de plafonds van de schakel-

wacht nog geweren en munitie gevonden.

‘Onze’ beeldengroep bij de EfG toont een fak-

kel, houweel, mijnwerkerslamp en een bundel 

bliksemschichten  Die kunnen symbool staan 

voor respectievelijk het licht dat met elektrici-

teit wordt opgewekt, en voor de grondstoffen 

en de arbeid die nodig zijn om de fabriek te 

laten draaien om zo elektriciteit te genereren  

De bliksemschichten staan dan voor de opge-

wekte energie, de spanning  Ook zien we een 

ketting, als teken van kracht wellicht, en een 

tandwiel dat symbool kan staan voor de machi-

nes, de centrale  De uil op het beeld zou de ken-

nis en wijsheid kunnen verbeelden die noodza-

kelijk zijn om het hele proces te laten draaien 

Ik blijf, stapje voor stapje, spitten en graven  Ik 

kom te weten dat kunstenaar Jo Uiterwaal al in 

de jaren dertig kunstwerken maakte, deels in 

opdracht  Ik werk stukken door over architect 

Ravesteijn, met wie Uiterwaal veel samen-

werkte  Ik lees over zijn broer Stephan 

Uiterwaal, over hun jeugd in Utrecht  Maar 

nergens kom ik hét beeld tegen  Frans 

Landsbergen laat me weten dat hij over een 

film beschikt van de bouw van de STEG-

eenheid  Daarop staan ook opnames van het 

25 kV-station, met de beeldengroep  Dat is in 

elk geval weer wat, want ik ben tot nu toe erg 

weinig beeldmateriaal tegengekomen 

Vragen, vragen

Oude en nieuwe vragen blijven zich aan me 

opdringen  Waarom koos men voor Uiterwaal? 

En wat was zijn opdracht precies? Is er niet 

ergens een raadsbesluit genomen over zoiets 

bijzonders als een beeld op een schakelsta-

tion? Ik kom er niet achter  Hoewel ik niet aan 

opgeven denk, besluit ik dat het tijd wordt om 

een aantal mensen te bedanken voor hun hulp 

bij mijn onderzoekingen  Ik nodig hen uit voor 

een bijeenkomst, op 19 januari 2007, bij de EfG, 

bij het beeld  Waar anders  Om er samen nog 

eens naar te kijken en erover te praten  Nelleke 

van Poelgeest-Zuurhout komt ook  Ze neemt 

een stapeltje foto’s van het beeld mee, die ze 

tijdens haar eigen onderzoek naar het leven 

van Jo Uiterwaal van een GEB-medewerker 

had gekregen  Dat is mooi  Ze vertelt dat die-

zelfde medewerker haar er in 1995 op attent 

had gemaakt, dat het schakelgebouw, inclusief 

het beeld, op de nominatie stond om gesloopt 

te worden  Dat kon ze onmogelijk laten gebeu-

ren  Spoorslags is ze toen naar Rotterdam 

afgereisd en heeft ze de verantwoordelijke 

mensen ervan weten te overtuigen het beeld 

niet mee te slopen, maar te behouden  

Ook zijn Theo de Bruin en Jan de Groot van het 

Archief van Gemeentewerken gekomen, even-

als kunstkenner Geert Lebbing van Kunst@

Stadwerk  Verder is Henk Compter aanwezig, 

medewerker van E ON Benelux, en twee oud-  

E ON-collega’s Koos Potters en Jan Smits, die 

beiden bij de Elektrotechnische Dienst van de 

EfG werkten  Smits heeft zelfs een groot foto-

archief over de Galileïstraat-centrale  Een 

groep mensen met een gemeenschappelijke 

interesse in de geschiedenis van E ON en diens 

voorlopers, en van het beeld in het bijzonder  

Er is besloten om een derde eenheid toe te voegen; 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 24 juli 1939

Enkele sleutelpersonen die Dick hebben geholpen, 

komen bijeen op de EfG

Torpedobootjager de Van Galen haalde minstens drie 

Duitse vliegtuigen naar beneden

Lees verder op p. 19

Vervolg van p. 15
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Frans Landsbergen ontvangt ons hartelijk  Hij 

vertelt waarom ze het beeld zo graag weer in 

de oude luister wilden herstellen  De belang-

rijkste reden, laat hij weten, ‘is dat we hier op 

de EfG op een oude locatie van E ON’s voor-

gangers zitten, terwijl er over het verleden van 

dit terrein niet meer zoveel bekend is  Gelukkkig 

is het oude kunstwerk bewaard gebleven, 

zodat we toch nog iets van die historie kunnen 

terughalen  Eneco had het beeld opgeslagen, 

maar door een deal te maken, waarbij wij de 

afscheiding tussen onze terreinen zouden 

opknappen, konden we het beeld terug krijgen 

en hebben we ’t in beton gegoten  De beelden-

groep staat weer verankerd, ditmaal in de 

moderne tijd, als een stille getuige van vervlo-

gen dagen  Waarmee we een stukje verleden 

in z’n oude luister hebben kunnen herstellen  

Vooral nu Dick ook ’t nodige heeft kunnen ont-

dekken over de achtergrond en betekenis van 

het beeld, heeft het alleen nog maar aan 

waarde gewonnen voor deze oude maar trotse 

productielocatie ’ 

We kijken nog een keer naar de film uit 1990 

over de bouw van de STEG en we zien het 

kunstwerk bovenop het 25 kV-schakelstation 

langskomen  Het roept bij iedereen herinne-

ringen en associaties op en we praten er uit-

bundig over door  

Jeuk

De beeldengroep is zonder meer uniek  Niet in 

‘t minst door haar afmeting van 3,5 meter 

hoog  Dat is veel hoger dan de kunstwerken 

die op de stations van Gouda, Roosendaal, 

Vlissingen, Nijmegen en Hoek van Holland zijn 

geplaatst  Maar waarom is er dan zo weinig 

over terug te vinden? Je zou er haast dol van 

worden  Natuurlijk word ik dat niet  Maar het 

blijft jeuken  Via een tip krijg ik te horen dat 

een bouwkundig medewerker van GEB/Eneco 

betrokken was bij de sloop van het 25 kV-scha-

kelgebouw  Ik zou eens moeten bellen met 

Geurt Spijkhoven  Dat doe ik medio maart 

2007 

Sloop

Beet! Geurt Spijkhoven, inmiddels met de vut, 

was al op de hoogte van mijn naspeuringen  

Hij vertelt me uitgebreid over de reddingsope-

ratie van het beeld in 1995, toen het schakel-

station gesloopt zou worden  Hij wilde het 

standbeeld hoe dan ook behouden  

Uiteindelijk lukte het hem om 40 000 gulden 

bij elkaar te schrapen om het beeld in te pak-

ken, los te takelen en op te slaan  Het kwam 

vervolgens te staan op het kabelterrein van 

Eneco  Het was het beste dat Spijkhoven op 

dat moment voor elkaar kon krijgen  Ook hij 

had graag gezien dat het kunstwerk een meer 

gepaste nieuwe plek had gekregen  Hij was 

dan ook blij te horen dat dat uiteindelijk toch is 

gebeurd  

Het blijkt dus, dat Nelleke Poelgeest en Geurt 

Spijkhoven zich min of meer gelijktijdig heb-

ben ingezet om de sloop van het beeld te voor-

komen  

Tweede leven

Met onze bijeenkomst op de EfG leek de cirkel 

wel zo ongeveer rond  Het beeld dat eind 1950 

als gevelbekroning werd geplaatst, heeft een 

mooi plekje gekregen op het huidige terrein 

van E ON  45 jaar heeft het trouwe dienst 

gedaan; 56 jaar na plaatsing heeft het een ver-

diend tweede leven gekregen ’ 
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In 1941 wordt de NV Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland 

opgericht, EZH  Het nieuwe bedrijf is het resultaat van 

de koppeling van diverse kleinere centrales in de pro-

vincie  In juli 1942 komt ook een 150 kV-verbinding met 

Limburg tot stand 

Een jaar later, 1943, wilden de geallieerden de scheeps-

werf Wilton Feyenoord in Schiedam bombarderen. 

Maar de bewolking boven Schiedam was die dag te 

dicht. Daarom werden de bommen oostelijker gedropt, 

waarschijnlijk om de werf Gusto en de elektriciteitsfa-

briek aan de Galileïstraat te raken. Maar door de sterke 

westelijke wind, kwamen de bommen in de woonwij-

ken Bospolder en Tussendijken terecht. De centrale 

bleef onbeschadigd, maar de woonwijken veranderden 

in een ravage en 400 mensen kwamen om het leven. 

Tijdens de oorlogsjaren draait de centrale gewoon 

door  Dat is uit de productiecijfers af te leiden  Maar 

gedurende 1944 en 1945 loopt de hoeveelheid gele-

verde energie wel terug  Op 9 april 1945 wordt de cen-

trale zelfs stilgelegd  De kolen zijn op 

In diezelfde oorlogsperiode is echter ook verder 

gebouwd aan de uitbreiding van de fabriek, met een 

derde eenheid  

 

Op Dolle Dinsdag, september 1944, doet een verzets-

groep een poging de centrale te beschermen tegen de 

wegtrekkende Duitsers, die haar willen saboteren  Ze 

zijn echter maar met zeventien man, slecht bewapend 

en zouden te weinig weerstand kunnen bieden  Na 

overleg met de directie geven ze de bezetting op  Twee 

maanden later wordt het vrachtschip Westerdam door 

de teruggekeerde Duitsers vlakbij de centrale afge-

meerd, om haar zo mede te beschermen tegen bom-

bardementen  Met succes  

Dan is de oorlog voorbij en neemt het leven weer z’n 

gewone gang  De stad Rotterdam moet van de grond 

worden herbouwd  Meteen al in mei 1945 worden de 

eenheden 1 en 2 omgebouwd voor oliestook, omdat olie 

beter beschikbaar is dan steenkool  Plannen voor verdere 

Hieronder een kort overzicht van de elektriciteit en warmte die de elektriciteitsfabriek Galileï straat produ-

ceerde  In de eerste jaren werd de productie van de EfG in jaarverslagen gecombineerd met die van de 

centrales Schiehaven (EfS) en Waalhaven (EfW)  

•	 Van	1935	tot	en	met	1945	wekten	de	EfS	en	EfG	per	 jaar	samen	een	hoeveelheid	elektriciteit	op,	die	

varieerde van 200 tot 370 GWh  Dat was ongeveer tien procent van het totale Nederlandse debiet  

•	 Vanaf	1946	nam	die	gezamenlijke	productie	toe,	tot	805	GWh	in	1951.	Deze	groei	was	vooral	te	danken	aan	

de inbedrijfname van de derde eenheid van de EfG en een vergroting van het vermogen van de EfS  

•	 Na	de	activering	van	nóg	drie	eenheden	op	de	EfG	en	de	start	van	de	Waalhaven-centrale,	groeide	de	

gezamenlijke jaarlijkse productie van de drie elektriciteitsfabrieken van 902 GWh in 1952 tot 1803 GWh 

in 1962 

Pas sinds 1965 zijn de productiecijfers van de EfG apart beschikbaar  

•	 In	1965	en	1966	waren	de	eenheden	3,	4,	5	en	6	in	bedrijf;	deze	produceerden	resp.	827	GWh	(in	1965)	

en 890 GWh (1966)  Toen na 1967 de gasgestookte eenheid EfG-A ook mee ging produceren, liep de 

productie geleidelijk op tot een maximum van 1559 GWh in 1971  Daarna zakte die weer terug tot 

ca  642 GWh in 1976, het moment waarop de kolengestookte eenheden uit bedrijf werden genomen  

•	 Na	1977	verminderde	de	productie	van	de	EfG-eenheid	A	geleidelijk	–	tot	307	GWh	in	1987.	Dit	kwam	

door de beschikbaarheid van andere, meer economisch werkende centrales en door het besluit om de 

eenheid als start-stopbedrijf in te zetten  

•	 Toen	in	1988	de	STEG-eenheid	in	bedrijf	kwam,	produceerde	de	EfG-A	tot	1993	niet	meer	dan	110	GWh	

per jaar  Terwijl de STEG sinds 1988 elk jaar rond de 1000 GWh elektriciteit leverde en ca  700 GWhth 

warmte  

Het totale Nederlandse debiet kwam in 1990 neer op ongeveer 80 000 GWh  De Galileïstraat-centrale 

leverde toen dus zo’n 1,2 procent daarvan 

Productie elektriciteit en warmte

Jaarverslag GEB Rotterdam: de productiecijfers uit 1957

Lees verder op p. 21



20

Kenmerken van de verschillende EfG-eenheden

Overzicht van incidentmeldingen per afdeling en locatie

Eenheden 1 en 2 Eenheden 3, 4, 5 en 6 Eenheid A STEG

In gebruik 1934-1962 Eenheid 3, 1946-1975 1967-1993 Vanaf 1988

Eenheid 4, 5, 1952-1975 Van 1984-1993 als  

Eenheid 6, 1956-1976 daglasteenheid

Type Stoomturbine-eenheid Stoomturbine-eenheid Stoomturbine-eenheid Stoom- en gasturbine-

eenheid, geschikt 

voor stadsverwarming

Ketels

•	 type Bovenketel met oververhitter Met natuurlijke circulatie Doorpompketel (Benson) 3 x afgassenketel

•	 fabrikaat 3 x Babcock & Wilcox 8x Babcock & Wilcox Stork-Babcock & Wilcox Backer & Rueb

•	 stoomproductie 75 à 100 ton/uur 115 ton /uur 500 ton /uur 81,3 ton/uur

•	 stoom:	temp./druk 415 gr C, 30-35 atm 500 gr C, 80 atm 535 gr C, 182 bar 496 gr C, 51 bar

•	 verm.	stadsverwarming n v t n v t n v t 22,7 MWth

Bundel

•	 fabrikaat 1x International comb n v t n v t n v t 

•	 stoomproductie 85 à 115 ton stoom/uur n v t n v t n v t 

•	 stoom-temp/druk 415 gr C, druk 30-35 atm n v t n v t n v t 

Stoomturbines

•	 fabrikaat Metropolitan Vickers Eenheid 3, Siemens BBC 1x ABB

Eenheid 4, 5, 6, Stork

Gasturbines n v t n v t n v t 3 x ABB

Toerental turbines

•	 stoomturbine 1500 t/min 3000 t/min 3000 t/min 3000 t/min

•	 gasturbine n v t n v t n v t 6339 t/min

Draaistroomgenerator

•	 fabrikaat	 Metropolitan Vickers Eenheid 3, Siemens BBC ABB

Eenheid 4, 5, 6, Smit/Acec

•	 vermogen 42-48 MVA 55 MW 161 MW 55, 55, 55, 77 MW

•	 spanning 5 5-5 8 kV 6,68 kV 10,5 kV 11,5 kV

•	 koeling Lucht Lucht Waterstofgas Lucht

Machinetransformator 5/25 kV 6,68/25 kV 10,5 /150 kV 11,5 /150 kV

•	 koeling Water Water Lucht Lucht

Brandstof Kolen, 1945, omgebouwd Kolen Gas en olie Gas

voor olie

Schoorsteenhoogte 100 m 100 m 128 m 125 m 
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uitbreidingen zijn in de maak; er wordt geld voor gezocht  

In 1946 gaat eenheid 3 in bedrijf  En drie jaar later wordt 

het eerste spant geplaatst voor de uitbreiding van de 

elektriciteitsfabriek met de eenheden 4, 5 en 6  

Het is in maart 1949, dat aan architect ir  Van der Steur 

opdracht wordt gegeven om die uitbreiding architecto-

nisch vorm te geven  Aannemer Jacob Isaac van Waning 

van het bedrijf Waning & Co krijgt in augustus de 

opdracht de fundering te leggen voor de uitbreiding 

van het schakelgebouw  Intussen hebben B & W van 

Rotterdam hier al een kredietaanvraag voor ontvangen 

van het GEB, voor het forse bedrag van 1 500 000 gul-

den 

Waning & Co krijgt ook het verzoek om een extra ver-

dieping op het schakelgebouw te zetten  Daar moet de 

beeldengroep van Jo Uiterwaal bovenop komen te 

staan  De beeldhouwer ontvangt in oktober 1949 de 

En nu? Stoppen of verder?
Dick van der Velden: ‘Ik ben er nog steeds niet helemaal klaar mee. Mijn zoektocht gaat gewoon door. 

Uiteindelijk wil ik tóch nog achterhalen wat de opdracht aan de beeldhouwer was en wat het beeld 

precies betekent. 

Ook na onze afsluitende bijeenkomst op de EfG ben ik nog door blijven speuren  Ik heb kastenvol 

informatie verzameld over tientallen personen, over de geschiedenis van E ON, EZH, het GEB, 

Eneco  Ja, het gaat me nog lang bezighouden  

Zo af en toe kom ik nog in de Galileïstraat  Op de fiets vanuit Vlaardingen ben ik er zo  En als ik dan 

bij de beeldengroep sta, dan trekt die bonte stoet van herinneringen aan mijn speurtocht voorbij  

Gelukkig had ik er de energie voor; uiteindelijk heb ik aardig het licht gezien, en ook aan anderen 

kunnen laten zien; en ben ik er een stukje wijzer (en ouder) door geworden  Ik heb een bladzijde 

mee kunnen schrijven in de lange, bewogen geschiedenis van een bijzondere Rotterdamse 

 elektriciteitscentrale  Ik kan er wel om lachen; ik heb, en hopelijk hebben via mij ook anderen, er 

veel plezier aan beleefd ’ 

De centrale rond 1945: eenheden 1 en 2 met rokende 

schoorsteen, en eenheid 3 in aanbouw

Lees verder op p. 23
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In 1975, toen de EfG vier koleneenheden en een 

gasgestookte eenheid telde, en het opgestelde 

vermogen op dat moment hoger dan ooit was, 

werkten er 258 werknemers in de centrale  Dit 

relatief grote aantal had verschillende redenen: 

de continudienst, het mondjesmaat gebruik van 

automatisering, en een aanzienlijke groep vaste 

onderhoudsmedewerkers  

Als het om onderhoud ging, werd er nauwelijks 

enige mankracht uitgewisseld tussen de centra-

les  Ook niet voor wederzijdse ondersteuning bij 

onder- of overcapaciteit  Pas rond 1984 werd op 

basis van een rapportage van ir  Huizenaar de eer-

ste personeelsuitwisseling min of meer afgedwon-

gen  Toen dat proces eenmaal op gang was 

gebracht, leidde dat al snel tot een aanzienlijke 

vermindering van het personeelsbestand in de 

centrale zelf 

Deze ontwikkeling was in de jaren daarvoor ook al 

voorafgegaan door andere reducties van het 

 personeel  Zo werd in 1970 een zogenaamde 

 kelderwacht voor de machines 3 tot en met 6 inge-

steld  De bediening van deze machines werd 

gecentraliseerd op de turbinevloer  Dat betekende 

een personeelsbesparing van tien man  Door de 

beëindiging van de elektriciteitsproductie in de 

kolen eenheden in 1976 slonk het aantal medewer-

kers verder tot 208  Een aantal mensen werd toen 

elders binnen het GEB te werk gesteld; 29 perso-

nen, allen boven de zestig jaar, verlieten de dienst 

met wachtgeld  Het aantal werknemers op de EfG 

nam nog verder af na de uitbedrijfname van een-

heid A in 1993 – hoewel een deel van hen was 

overgestapt naar de STEG-eenheid, die in 1988 in 

bedrijf was genomen  

Reden voor de bouw

Terwijl de wederopbouw van de binnenstad 

van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog in 

volle gang was, werd daar ook een stadsver-

warmingsnet aangelegd  Aanvankelijk, in 1949, 

nog met warmte van een hulpwarmtecentrale 

aan de Delftsevaart  Na 1952 werd ook warmte 

geleverd door de daartoe omgebouwde cen-

trale Schiehaven, via een speciale transportlei-

ding  Op deze leiding werden later ook afne-

mers aangesloten  Een decennium verder, ’t is 

dan 1962, kwam in het stadscentrum een 

tweede hulpwarmtecentrale, in de Blekerstraat, terwijl enkele jaren daarna nieuwe eenheden werden 

geplaatst in de Schiehaven-centrale  

Onder invloed van de brandstofprijzen begon de belangstelling voor stadsverwarming in de jaren zestig 

echter te slinken – hoewel na de eerste oliecrisis het aantal afnemers ook al snel weer toenam  De stadsver-

warming heeft namelijk als voordeel, dat voor de productie van warmte en elektriciteit in totaal minder 

brandstof nodig is  De genoemde afnemers waren overigens vooral kantoren, bedrijven, winkels, scholen en 

ziekenhuizen, en slechts gedeeltelijk woningen 

Einde Schiehaven, begin STEG

Begin jaren negentig zouden de Schiehaven-eenheden het eind van hun technische levensduur bereiken  

Rondom deze centrale voltrok zich bovendien een stedebouwkundige herstructurering, mede omdat de 

daar aanwezige havenfaciliteiten hun functie verloren  Het gebied werd meer ingericht voor woningbouw 

en scholen  De industrie moest verdwijnen  Daarom werd besloten om in de Galileïstraat-centrale vervan-

gend warmtekrachtvermogen op te stellen  Voor dit doel kwam in 1988 de nieuwe stoom- en gasturbine-

eenheid STEG-1 in bedrijf en werden de transportleidingen naar de binnenstad aan de veranderde situatie 

aangepast  In 1989 viel definitief het doek voor de Schiehaven-fabriek  

Aanvankelijk was het plan om olie- en gaseenheden te plaatsen op de EfG, maar later werd toch besloten 

tot de STEG, omdat de beschikbaarheid van gas voor de stadsverwarming gegarandeerd was  In weer een 

verder stadium werd een koppeling aangebracht tussen de stadsverwarmingsgebieden Rotterdam 

Centrum/West en Rotterdam Oost (Rotterdam-Ommoord en Capelle)  Dit laatste gebied wordt nu gevoed 

vanuit de RoCa-centrale  Door deze koppelingen kunnen beide centrales zo goed mogelijk worden ingezet  

Fluctuaties in 
personeelsbestand De STEG
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uitnodiging om op de 26e van die maand aanwezig te 

zijn bij een bespreking van zijn kunstwerk  In december 

moet hij vervolgens aangeven, op de uitvoeringsteke-

ning, waar de ankers van het beeld zullen komen  

1950: de werkzaamheden gaan in volle vaart verder  Er 

werken in die tijd zo’n 200 mensen op de EfG voor 

bediening en onderhoud  De firma P M  Blanken & Zoon 

mag voor 177 500 gulden de uitbreiding van het scha-

kelgebouw op de bestaande fundering voltooien   

In november wordt de beeldengroep door Goede-

waagen’s Koninklijke Pijpen- en Aardewerkfabrieken 

afgeleverd op het werkterrein via de ingang aan de 

Benjamin Franklinstraat  Uiterwaal wordt op 4 decem-

ber verzocht om drie dagen later de plaatsing van zijn 

beeld bij te wonen  De gevelbekroning krijgt haar plek 

hoog op het nieuwe schakelgebouw  Ze zal daar tot de 

sloop van het gebouw in 1995 blijven staan – fier uitkij-

kend over het centrale-terrein  

De beeldengroep in volle glorie op het 25 kV-schakelhuis 

[fotograaf onbekend]

Architect C C  van Strien was namens Gemeente werken verantwoor-

delijk voor de vormgeving van het gebouw van de STEG-1  Hij vertelt 

hierover: ‘Het Energiebedrijf stelde destijds, dat door de technisch-

economische veroudering van een  elektriciteitscentrale in circa 25 

jaar, een cyclus ontstaat van sloop en nieuwbouw, sloop en nieuw-

bouw, enzovoort  We hebben getracht in de architectonische vorm-

geving iets van dit proces tot uitdrukking te brengen en met de 

(blauwe) kap een aanzet te geven tot de volgende, in de nabije toe-

komst te bouwen unit  Om dit idee te visualiseren, heb ik een eenvoudige werkmaquette gemaakt, waarop 

toekomstige units inclusief de daarover doorgetrokken kap, waren aangegeven 

Dwingende eisen vanuit het gebruik en vanuit de constructie, en het gegeven dat de nieuwe centrale moest 

worden gebouwd op de bestaande fundering van een vroegere, inmiddels gesloopte eenheid, hebben de 

mogelijkheden voor het architectonisch ontwerp in hoge mate bepaald en ingeperkt  Hierdoor zijn diverse 

deelontwerpen, onder meer voor het onderdeel ‘schoorsteen met toeleidende rookgasafvoeren’, gesneuveld 

Geleding van de bouwmassa geeft schaal aan het complex, doet bepaalde functies vermoeden en vormt een 

belangrijke bijdrage aan het totaalbeeld  De introductie van de (blauwe) kap ontmoette aanvankelijk weer-

stand, maar deze kap bleek uiteindelijk onmisbaar om de nodige apparatuur onder te brengen  Ook de bewuste 

kleurkeuze, respectievelijk lichtgeel en blauw, is van groot belang gebleken voor de indruk die het geheel maakt 

op de beschouwer  Waar industriële gebouwen uit vroegere perioden vaak grauw en deprimerend overkomen, 

is hier door de toegepaste kleuren een heldere, frisse en haast optimistische uitstraling bereikt ’ 

De architectuur van STEG-1

Het frisgekleurde STEG-gebouw 

met de blauwe overkapping in de 

achtergrond

Lees verder op p. 25

Doorsnede van de STEG
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Vanaf het moment dat overheidsbedrijven in Zuid-

Holland werden opgericht voor elektriciteitsvoorzie-

ning, zo rond 1900, beschikten deze bedrijven over 

bouwbureaus voor de bouw van de transportnetten 

en centrales  

Zo werkte het Gemeentelijk Energiebedrijf Rotterdam 

na de Tweede Wereldoorlog met het ‘Bouwbureau 

Centrales’  Dit werd in 1976 omgevormd tot het 

‘Studie- en Projectenbureau’  Nadat het nieuwe EZH 

in 1985 was ontstaan, werd dit bureau samen met de 

projectenbureaus van het oude EZH én het Regionale 

Energiebedrijf Dordrecht samengevoegd in de 

nieuwe ‘Hoofdeenheid Nieuwbouw’  Deze hoofd-

eendheid verzelfstandigde vervolgens in 2003 tot ‘E ON Engineering’ (EEN) – als dochter van E ON’s 

Engineering bureau in het Duitse Gelsenkirchen  

E ON Engineering

De Hoofdeenheid Nieuwbouw en EEN hadden sinds 1985 achtereenvolgens als werkplek: het Oceaanhuis 

in Rotterdam, het Roca-terrein aan de Capelseweg in Rotterdam en de Warenarburg in Capelle aan den 

IJssel  Om ten slotte, in 2006, weer terug te verhuizen naar de havenstad, naar de centrale aan de 

Galileïstraat  

E ON Engineering BV heeft nu zo’n veertig mensen in dienst  Grote projecten die zij en hun voorgangers 

in de afgelopen decennia en in recente jaren op hun naam hebben gezet, zijn bijvoorbeeld: de bouw van 

de centrales in de stad Rotterdam en op de Maasvlakte, de centrale Dordrecht-Merwedehaven en ver-

schillende 150- en 380 kV-stations in Zuid-Holland  Maar ook: een levensduurverlengingsproject op de 

Maasvlakte, inclusief het plaatsen van een Denox-katalysator  De retrofit van de warmtekrachteenheid 

GV16 in Den Haag (waar zij in 2009 een internationale prijs, de Marmaduke Award van het Amerikaanse 

Power Magazine, voor ontvingen)  De bouw van een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte  En de aan-

passing van de STEG op de EfG, om zeker te stellen dat deze in de toekomst aan de geldende vergunnings-

eisen blijft voldoen  

New Build & Technology

Nog maar recent, in 2010, volgde het jongste hoofdstuk in de bewogen geschiedenis van het ‘bouw bureau’: 

E ON Engineering ging per 1 juli op in het nieuwe bedrijfsonderdeel E ON New Build & Technology (ENT)  

De oprichting van deze internationale eenheid is een belangrijke stap voor E ON ter ondersteuning van de 

groeiende stroom internationale elektriciteits- en gasactiviteiten  De taken van ENT zijn verdeeld over drie 

zuilen: nieuwbouwprojecten, begeleiding van bedrijfsmatige processen, en onderzoek en ontwikkeling  

ENT zal zich in de toekomst niet alleen richten op kolen en gas, maar evenzeer op kern- en duurzame 

energie 

Het ‘bouwbureau’

Het kantoor van New Build & Technology (tot juli 

2010 nog E.ON Engineering)  
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In de jaren die volgen, breidt de centrale aan de 

Galileïstraat zich geleidelijk uit  In 1952 gaat een-

heid 4 in gebruik, even later gevolgd door eenheid 5   

Begin 1953, op 1 februari, wordt Nederland getrof-

fen door de Watersnoodramp  Ook de elektrici-

teitsfabriek ontsnapt niet aan de gevolgen  Het 

terrein en de kelders onder de turbines lopen vol  

In Rotterdam valt de stroom grotendeels uit  Om 

dit soort calamiteiten in de toekomst te voorko-

men, bouwt men jaren later rondom het hele ter-

rein een waterkering van 4,5 meter boven N A P 

Ook deze tegenslag komt de EfG echter weer te 

boven  Later in het jaar wordt de zesde eenheid 

Overzicht van het kabelterrein met het 25 kV-station 

in 1995, vlak voor de sloop [fotograaf onbekend]

Op deze foto (uit 1995) is te zien dat na de waters-

nood van 1953 een dijk is aangelegd met een ‘cou-

pure’ (dijkgat; om bijv. verkeer door te laten) bij het 

25 kV-station

(generator) geplaatst  Als deze eind oktober 1954 

ten slotte in werking gaat, is de Galileïstraat-centrale 

eindelijk helemaal ‘af’  Ze telt dan zes kolengestookte 

eenheden, met een totaalvermogen van 300 MW  De 

EfG is op dat moment de grootste centrale van 

Nederland  Minister Jelle Zijlstra van Economische 

Zaken zet de ingebruikname luister bij met een fees-

telijke openingshandeling 

De jaren glijden voorbij  Eind 1956 wordt in de 

machinezaal van de turbinehal een indrukwek-

kend glas-in-lood-raam onthuld  Het raam is twee 

jaar eerder op symbolische wijze aangeboden door 

de Nederlandse leveranciers die hebben bijgedra-

gen aan de bouw van de centrale, samen met de 

Vereniging van Directeuren van Elektriciteits-

bedrijven in Nederland  

Het raam was geplaatst in de glaswand van 11 

meter hoog en 8,40 meter breed, die zich aan de 

kop van de machinezaal bevond. Het bewerkte 

deel van het raam beslaat zo’n 35 m2. De afbeel-

ding erin symboliseert het ontstaan van de elektri-

citeitsopwekking: uit het vuur in het midden komen 

de symbolen voort voor kracht, licht en warmte. 

Met stoom- en rookwolken eromheen. Ook toont 

het glas een kaars, lamp, stoomketel en een 

Minister Zijlstra opent de EfG nadat de laatste  

eenheid 6 ook operationeel is

De onthulling van het glas-in-lood-raam in de 

machine hal van de EfG, 9 november 1956

schoorsteen, als verwijzing naar het verleden. 

Daar naast zijn de wapens van Nederland, Zuid-

Holland en Rotterdam te zien. Het prachtige glas-

in-lood-werk is ontworpen door Hendrik van 

Kesteren en gemaakt door atelier G. van 

Geldermalsen. Bij het slopen van de machinezaal in 

1979 is het raam keurig gedemonteerd en vervol-

gens opgeslagen in de Waalhaven-centrale. Toen 

deze centrale in 1997 uit bedrijf werd genomen en 

later werd verkocht, is het glazen kunststuk naar 

de centrale in Den Haag overgebracht en daar een 

tijd bewaard. Op dit moment (2010) staat het op de 

EfG, om te onderzoeken of het opnieuw kan wor-

den geplaatst. 

In de loop van 1958 wordt het schakelhuis uitgebreid 

met zes distributievelden  1960 ziet de viering van het 

25-jarig bestaan van de elektriciteitsfabriek Galileï-
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straat  De jaren daarna staan vooral weer in het 

teken van verandering  Zo gaan in 1963 de eenheden 

1 en 2 uit bedrijf, om in 1965 gesloopt te worden 

1967: eenheid A gaat van start; deze draait zowel 

op olie als gas  Dit zal de komende jaren zo blijven  

Totdat de oliecrisis van 1974 ook Nederland treft  

Er wordt bezuinigd op gas en olie, en de kolenge-

stookte eenheden gaan op volle toeren draaien 

In 1969 worden de oude ketels sneller afgeregeld 

om de luchtverontreiniging te beperken  En anno 

1970 krijgt de turbine een elektrische regeling, zodat 

´frequentie-vermogensregeling´ mogelijk wordt 

We schuiven snel door in de tijd  1976 is een bewo-

gen jaar voor de EfG  Op 19 maart gebeurt er een 

ongeluk: de machinetransformator ontploft en de 

as van de turbogenerator breekt  Eind november 

gaat eenheid 5, de laatste kolengestookte een-

heid, uit bedrijf en wordt ze gesloopt  Niet lang 

daarna zijn ook de eenheden 3 tot en met 6 aan de 

beurt voor sloop  Zo verdwijnen de kolen voorgoed 

van het terrein  

1976: nooit meer kolen op de EfG

De jaren tachtig brengen belangrijke veranderin-

gen  In 1985 bestaat de EfG een halve eeuw  Twee 

jaar daarna fuseert EZH met de centrales van 

Rotterdam, Den Haag, Leiden en Dordrecht  Weer 

een jaar later gaat de nieuwe stoom- en gascen-

trale, de STEG, in gebruik  De Commissaris van de 

Koningin, mr  Schelto Patijn, verricht de officiële 

opening  We zijn inmiddels aanbeland in 1988 

Uit het Jaarverslag van het GEB Rotterdam, 1979: 

beelden van de sloopwerkzaamheden

De centrales van het Rotterdamse Productiebedrijf 

GEB worden in 1987 onderdeel van het nieuwe EZH. 

V.l.n.r.: drs. W. Zandbergen, directeur van het GEB, 

ir. F.H.W. Engelbert van Bevervoorde, algemeen 

directeur EZH, en wethouder drs. P. Hoogendoorn

En nog meer fusies dienen zich aan  In 1990 gaat 

het Gemeentelijk Energiebedrijf Rotterdam (het 

transport- en distributiedeel) op in Eneco  Twee 

jaar later wordt het 20 kV-station aan de Benjamin 

Franklinstraat in gebruik genomen  (Dit station 

komt in de plaats van het transportgedeelte van 

het schakelhuis  Omdat de generatoren van de 

STEG direct op het 150 kV-station zijn aangesloten, 

vervalt het bestaansrecht van het schakelhuis  

Bovendien was dit technisch ook ´op  ́) 

Maar er moet meer gebeuren  De behoefte aan 

energie blijft groeien  In 1993 komt het voorstel 

van de SEP, de samenwerkende elektriciteits-

productiebedrijven, om de centrale aan de Galileï-

straat met 500 MW uit te breiden  Maar dit plan 

wordt niet uitgevoerd  Wel wordt eenheid A 

gesloopt in 1994  

De nieuwe naam op het dak van de STEG, onthuld 

door wethouder Hoogendoorn en EZH-directeur 

Van Bevervoorde 

De schakelwacht van eenheid A, in 1992
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Een jaar erna, in 1995, wordt ook het overbodig 

geworden 25 kV-schakelhuis afgebroken  De beel-

dengroep wordt gered  Op de funderingen van het 

oude schakelhuis wordt een nieuw 150 kV-station 

gebouwd, dat in 1998 in bedrijf gaat  Na de sloop 

van het oude 150 kV-station in 1999 wordt het vrij-

gekomen terrein door het Havenbedrijf ingericht 

als parkeerplaats voor vrachtauto’s 

Intussen wordt de wereld groter en gaan de fusies 

in de energiebranche door  Transportnet Zuid-

Holland (TZH) splitst zich af van EZH  TZH komt 

vervolgens in handen van Tennet  Het distributie-

net van Eneco valt vanaf 1999 onder beheer van 

Eneco NetBeheer (het huidige Stedin Netbeheer)  

Het Duitse energieconcern E ON neemt EZH over; 

de naam verandert in E ON Benelux  Dit gebeurt 

allemaal in het jaar 2000  Op het huidige EfG-

terrein staan nu installaties van drie verschillende 

bedrijven: de STEG-eenheid van E ON, het 150 kV-

station van Tennet en het 20 kV-station van 

Stedin  

Op 10 november 2006 wordt op het terrein aan de 

Galileïstraat het kantoor van de afdelingen Asset & 

Maintenance Management en Procurement & 

Facilities van E ON Benelux geopend, evenals het 

gebouw van E ON Engineering  De toenmalige 

commercieel directeur Edward Sigar viert de 

 officiële opening met de onthulling van de beel-

dengroep, die na het begin van haar carrière 

bovenop het 25 kV-schakelgebouw nu weer in volle 

glorie haar herintrede doet op een nieuwe plek op 

hetzelfde terrein  Zo blijven verleden en heden 

steeds opnieuw met elkaar verbonden 

De beeldengroep vond eind 2006 haar huidige eindbestemming bij het kantoor van E.ON Engineering (dat sinds 2010 is 

overgegaan in E.ON New Build & Technology)



28

Bronnen  

Literatuur

Hans Abelman, Beelden in de stad Rotterdam

F L J  van Alphen, R  Blok, J P  Hellenthal, G  de Jager, B  Meijer, D  van der Velden,  

P  Quist, Warmte kracht centrale STEG-1, beschrijving elektrische installaties, 

NV EZH HE-Nieuwbouw 1990

Paul van Beckum en Lex Dalen Gilhuys, 50 jaar spanning in Zuid-Holland, 

NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland 1991, ISBN 90-900-4376-4

J H B  Benner, B P  Over de Vest en A Q  Vermeeren, Invoering van de 20 kV- 

 middenspanning bij het GEB Rotterdam, Elektrotechniek 65 (1987) 3 (maart)

Contact, personeelsorgaan van het G E B  Rotterdam, 3e jaargang, november 1935, 

pag  1 e v , De nieuwe electriciteitsfabriek aan de Galileïstraat

Rotterdams Nieuwsblad, 18 april 1946, pag  3, Het G.E.B. levert meer dan in 1940

Dagbladenartikelen uit het Rotterdams Nieuwsblad en Het Vaderland

D H  Duco, Koninklijke Goedewaagen (1779-1982)  Een veelzijdig ceramisch bedrijf  

Leiden, Uitgeverij Primavera 

Dienst van Gemeentewerken Rotterdam GAR, archiefnummer G30 en G59

Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, afd  Voorlichting,  

Brochure Warmtekrachteenheid Galileïstraat Rotterdam, 1988

Energie, orgaan van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam, 1e jaargang, nr 1, 

oktober 1954, pag  3 e v , Electrische Centrale Galileïstraat voltooid! Machtig 

massief in beton en staal

Energie, orgaan van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam, 1e jaargang, nr 1, 

oktober 1954 , pag  26 e v , Historische hamerklop aan de centrale Galileïstraat

Energie, orgaan van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam, 2e jaargang, nr 9, 

november 1956, pag  147 e v , Stijlvolle onthulling glas-in-loodraam

Energie, orgaan van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam, 7 januari 1977, 

Kolenstook: Het werk zit er op, en Open Huis Galileïstraat bijzonder druk bezocht

EZH-brochure, Warmtekrachteenheid Galileïstraat Rotterdam

GEB-brochure, Centrale Galileïstraat 161 MW

GEB-jaarverslagen 1934-1965, GAR-bibliotheek, Inventarisnummer J792

GEB-archief in GAR, inventarisnummer 164

Albert Gielen, Ad van der Steur 1893-1953

Dr  A N  Hesselmans e a , Wisselende spanning, een historische verkenning van de 

relatie tussen Rijksoverheid en elektriciteitssector, uitgave NV EZH, mei 1996

P M J  Jacobs, Beeldend Nederland, deel 2

W G  Janssen, Gouda van 1900 tot nu  Uitgeverij: Van Geyt Productions, Hulst   

ISBN 90-5327-037-X

Jan Juffermans, Met stille trom: kunstenaars in Utrecht, uitgegeven in 1996

Y  Koopmans, Muurvast en gebeiteld, 2 delen, ISBN 90-72469-67-4 en 90-5662-076-2 

Joke van der Leeuw-Roord, Guss Rijven en Frank Smit, Bouwen op Haagse 

Gronden, 60 jaar Habo, 1921-1981



29

Wilfred van Leeuwen en H  Romers, Een spoor van verbeelding, 150 jaar monumen-

tale kunst en decoratie aan Nederlandse stationsgebouwen, 1988,  

ISBN 90-60116-178

Hans van Lith, Elektriciteit onder bezetting en luchtalarm, speciale herinnerings-

uitgave 50 jaar bevrijding, mei 1995, ISBN 90-801742-3-8 

Jan van den Noort, Licht op het GEB, Geschiedenis van het Gemeente-Energie-

bedrijf Rotterdam, ISBN 90-801167-1-8

Jan van den Noort, De laatste loodjes wegen het zwaarst! Energiek (Eneco) (2005) 

1, 4-5 en www stedengeschiedenis nl

Ir  H F M  Paes, Stadsverwarming Rotterdam en de renovatie van de centrale 

Galileïstraat, Elektro techniek 82, 1984, nr 4 (april)

J L  van der Pauw, Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, ISBN 90-85061-601

J L  van der Pauw, Guerilla in Rotterdam, ISBN 90-12-08189-0

Nelleke van Poelgeest-Zuurhout, doctoraalscriptie over Jo Uiterwaal 

Gemeente-archief Rotterdam, Rotterdams Jaarboekje 1888 tot heden

Stroom lijn, november 2000, Exit EZH – Welkom E.ON

Stroom lijn, november 2006, nr 163, pag  9, Edward Sigar opent nieuw pand 

Galileïstraat en De Werkman terug op eigen grond gebied

P A  Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

J B  Sterken, De geschiedenis van DSBV 1939-heden (1999)

Ir  C  Tromp, 20 kV voor GEB-Rotterdam, Elektrotechniek 65 (1987) 2 (februari)

Utrechts Nieuwsblad, 13 juni 1975, Jan Juffermans boos: Studenten leggen  

gegevens niet over

D  v d  Velden, Verslag beeldenzoektocht en 75 jaar geschiedenis EfG, monografie

G P J  Verbong, L  van Empelen en A N  Hesselmans, De ontwikkeling van het 

Nederlandse koppelnet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Jaap Versteegh en Inemie Gerards, Stephan Uiterwaal, leven en werk 1889-1960, 

ISBN 90-76940-18

Friggo Visser, De monumentale stationssculpturen van Jo Uiterwaal, Nobel 

magazine, Jaargang 4, nummer 1

Jan Vredenberg, Trotse kastelen en lichtende hallen, Architectuur van elektriciteitsbe-

drijven in Nederland tot 1960, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de 

letteren, ISBN 90-53452-281

Aad Wagenaar, Rotterdam mei ‘40, De slag, de bommen, de brand,  

ISBN 90-204-1961-7

J G  Wattjes en W TH  Ten Bosch, Rotterdam en hoe het bouwde, Leiden 1941

H  Woudstra e a , 40 jaar bedrijfsschool, 40 jaar leren en werken, NV EZH,  

ISBN 90-801742-2-X

Internet

www bonas nl  

Over architecten 

http://home hetnet nl/marco zevenbergen/gouda1 htm  

Over spoorwegstations 

www sbke nl  

Stichting Beesels keramisch erfgoed 

www rkd nl  

Rijksbureau voor kunsthistorische  documentatie

www collectie nl  

Instituut Collectie Nederland voor cultureel erfgoed 

www stedengeschiedenis nl/Downloads/2005/Laatste_loodjes pdf 

Over stopzetting elektriciteitsproductie in WO II

www neha nl/publications/1998/1998_12verborg pdf  

Ontwikkeling koppelnet WO II

www gemeentearchief rotterdam nl 

Jaarboekjes Rotterdam

Archivalia

Dienst van Gemeentewerken Rotterdam, afd  C T A /S S A , De kluis

Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam 

Nederlands Architectuur-instituut Rotterdam, NAi 

Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie



30

Met dank!

Tijdens zijn zoektocht was het Dick van der Velden naar eigen zeggen niet altijd gelukt om uit het 

zoveelste doodlopende straatje te ontsnappen zonder de ondersteuning van een groot aantal 

behulpzame en inspirerende mensen  ‘Zonder hen was het echt onmogelijk geweest om antwoor-

den te vinden op mijn vele vragen’, onderstreept Dick  ‘Ik wil iedereen dan ook heel hartelijk bedan-

ken voor hun inzet en steun  En dan bedoel ik de volgende personen:

Hans Abelman, Edouard van Arem, Mieke van Balen, J B  Bedaux, 

Robert van Beek, Jos Benner, Theo de Bruin, Bas van Brakel, 

Maxim Brouwer, Robert Burgers, Ton Cammans, Henk Compter, 

Bert van Dam, Maarten Dekker, Leen Droppert, Redactie 

Energiek, Wim van Genderen, Jan de Groot, Piet Grool, Ineke 

Hommes, Ries de Jong, Jan Juffermans, Mady Just de la Passière, 

Louis Kanneworf, Matthieu Knibbeler, Willem Kooiman, Rinus 

Kruik, Paul van der Laar, Frans Landsbergen, Geert Lebbing, 

Rinus Lindsen, Gerard van der Linden, Rafaël Angel Malagon, 

Alfred Marks, Anne van der Marel, Ber Mon, Jan van den  Noort, 

Jan Nuijt, Carolien van der Pluijm, Koos Potters, Nelleke van 

Poelgeest-Zuurhout, Willem Reijnders, Maarten Reek, Cor  

Romijn, Gerard Schut, Dinant Slooijer, Jan Smits, Geurt  

Spijkhoven, Hans van Stigt Thans, C C  van Strien, Jaap  

Versteegh, Friggo Visser, Cees de Vries, Kees van der Waal  

van Dijk, G T  van Waning, Hans Wijgergangs en Huib Zandwijk ’
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Achterafje

Van der Veldens grondige speurwerk heeft aanzienlijk meer informatie opgeleverd dan we in dit 

boekje hebben kunnen gebruiken  Tijdens zijn onderzoek bleek dat er bij huidige en gepensioneerde 

collega’s nog veel meer kennis aanwezig is over de geschiedenis van de EfG en de elektriciteits-

voorziening in Zuid-Holland  Veel documenten zijn op allerlei plekken nog bewaard gebleven  Om 

dit archiefmateriaal toegankelijk te maken, heeft de personeelsvereniging van E ON Benelux in 

samenwerking met Dick een aparte sectie – Historie – gecreëerd op haar website, waarop al deze 

informatie kan worden vastgelegd en ingezien  Heeft u ‘aanbod’, dan kunt u uw materiaal uploaden 

op deze Historie-pagina’s; wilt u kijken wat er verder nog allemaal te lezen en te leren valt, word 

dan een regelmatige bezoeker van de site  Dick van der Velden: ‘Dit is een mooie manier om al dat 

her en der verspreide materiaal op één plek samen te brengen en zo in ere te houden ’

http://pv-eon-benelux nl/historie
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