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Rotterdam-Charlois,
Het dagelijks bestuur van de Stichting Historisch 
Charlois,

Geer Zwaan Willem van Gilst jr.

Voorzitter Penningmeester

Vaste medewerkers voor de stichting zijn o.a. Martin 
den Hartog, Wally Ketting, Kees de Valk en Ineke van 
Driel.

(Onder elkaar vormen we het Kaatsbaan team. We 
houden ons o.a. bezig met historisch onderzoek, 
voordrachten en excursiebegeleiding. Daarnaast 
hebben we tevens een groepje gastheren en 
gastvrouwen die weekenddiensten doen voor het 
bezoekende publiek.

Voorwoord
Voor u ligt de begroting 2022 van de stichting 
Historisch Charlois, gevestigd aan de Kaatsbaan 6, 
midden in de historische kern van Oud-Charlois. Deze 
begroting is gebaseerd op de doelstellingen van de 
stichting, de afspraken met de gemeente Rotterdam 
sinds de begroting 2017, de visie van het bestuur en 
ideeën van medewerkers. 

Sinds 2018 hebben wij twee partners welke wij zoveel 
mogelijk melden op onze publicaties, waaronder het 
belangrijke en veel gelezen kwartaalblad ‘Ons Charlois’ 
(die wij onder elkaar telkens in elkaar zetten op de 
Kaatsbaan), daarnaast op onze website en op social
media zoals Facebook. De twee partners zijn de 
gemeente Rotterdam en ’t Gouds Printhuis.

Stichting Historisch Charlois   

Begroting 2022
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Nieuwe ontwikkelingen in de wijk
Onze wijk wordt steeds populairder onder jonge 
mensen die in Charlois een huis kopen. Deze mensen 
verkennen hun nieuwe wijk en komen al wandelend  
ook bij ons op de Kaatsbaan terecht. Dit gebeurt 
feitelijk aan de lopende band. We ontvangen deze 
nieuwe mensen op Charlois hartelijk en vertellen dan 
natuurlijk het één en ander over de interessante 
geschiedenis in de regio. We hebben zo al een aantal 
nieuwe donateurs verworven voor de stichting. Wij 
verwachten dat deze trend zich voortzet in 2022 en 
doen ons best om deze nieuwe inwoners ook voor de 
geschiedenis te interesseren, tot nu toe met behoorlijk 
succes. (In het verleden hebben we in dit verband 
reeds een soort van welkomstpakket met informatie 
gerealiseerd, zodat nieuwe inwoners zich meteen wat 
meer betrokken en thuis kunnen voelen op Charlois.)

Samenwerken met het Stadsarchief
Het eerste contact met het Stadsarchief is alweer een 
paar jaar terug reeds gelegd. Daar kwam meteen al 
samenwerking uit voort. Dat loopt in feite nog telkens 
door. Wij stemmen ons met de stichting wat deze 
ontwikkeling betreft er ook steeds op af. In 2022 en 
ook daarna willen wij met o.a. hulp en advies van het 
Stadsarchief ons fotoarchief beter toegankelijk maken. 
Dit geldt zowel voor onszelf als voor de diverse 
geïnteresseerden. Wij dragen de zorg voor de collectie 
en willen het geheel naar een hoger niveau brengen 
om zo de kwaliteit voor de toekomst te kunnen 
waarborgen. (In het verlengde hiervan spelen tevens de 
contacten met historische vereniging ‘Roterodamum’ 
en het genootschap Rotterdam is vele Dorpen.)

Inleiding
In deze inleiding geven wij in het kort de belangrijkste 
ontwikkelingen voor 2022 weer van de stichting 
Historisch Charlois (SHC) en de invloed daarvan op 
onze financiële positie. Ook voor de begroting 2022 
houden wij vast aan de indeling op activiteiten. 
De begroting is één van de producten van de jaarlijkse 
cyclus van financiële documenten. De begroting geeft 
de plannen voor 2022 weer. 

Activiteiten
Bij de begroting zijn een aantal activiteiten vastgelegd 
in de subsidieverstrekking op basis van onze oude 
afspraken met de deelgemeente Charlois. Daar zijn in 
de jaren daarna ook enkele nieuwe afspraken aan 
toegevoegd. In deze begroting borduren we voort op 
de bestaande afspraken en voegen graag nog weer 
enkele nieuwe activiteiten bij in de aanvraag voor 
2022.  

Openingstijden
De Stichting is in het weekend  geopend van 13 – 17 
uur en een bezoek op afspraak is ook mogelijk. Op de 
dinsdagen is het team meestal aan het werk op de 
Kaatsbaan en op die dagen komen tevens de meeste 
mensen langs die specifieke vragen hebben omtrent 
de geschiedenis van Charlois en dit dan vaak 
aangaande heel specifieke onderwerpen. Het gebeurt 
geregeld dat we bezoek krijgen van allerlei 
prominenten binnen deze context en ook bijvoorbeeld 
studenten die in afstudeer fasen zitten met hun 
studies raadplegen ons geregeld.

Intensiveren samenwerkingsverbanden (met 
instellingen en bedrijven in de buurt)
Al langer geleden hebben wij een begin gemaakt met 
het zoeken naar en intensiveren van samenwerking 
met instellingen en bedrijven in de buurt. Voor 2022 
willen we dit nog weer verder uitbreiden. Dit mede 
vanwege bepaalde behaalde successen op dit gebied. 
Het is iets wat zich op natuurlijke wijze ontwikkelt. 
(Denk o.a. aan het Bijbelhuis en vooral ook Timotheus.)

Er zijn verschillende 
professionals van het 
Stadsarchief met wie 
we geregeld contact 
hebben. Dit in allerlei 
verband.
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Het blad ‘Ons Charlois’
‘Ons Charlois’ is het kwartaalmagazine van onze 
stichting en wordt onder onze donateurs verspreid, 
maar het blad is ook los te koop binnen liefhebbers 
context. Er staan veel interessante artikelen in, die 
vaak door (‘oud’) Charloissers zelf zijn geschreven. Ook 
werken wij in teamverband samen met een aantal 
vaste schrijvers voor het blad. Hier gaat het meestal 
om meer gespecialiseerde onderwerpen die we in 
overleg onder elkaar aan bod laten komen.

Ook komen er vaak op deze artikelen reacties binnen 
bij de redactie, die in een volgende editie dan worden 
geplaatst. De lezer wordt tevens uitgenodigd te 
reageren op de rubrieken ‘Raadfoto’ en de puzzel. 

Vanaf 2018 heeft het blad een transformatie 
ondergaan, alle pagina’s worden nu in kleur gedrukt en 
het gehele blad heeft een modernere lay-out. Het 
aantal pagina’s varieert naar gelang van de ingezonden 
kopij (Minimaal 32, maximaal 48 pagina’s per uitgave).

Puzzelpagina en Raadfoto

Elk jaar vier uitgaves van het kwartaalblad ‘Ons 
Charlois’ met uitgebreide historische informaties.

Foto-expositie en Oudheidkamer
Wij beheren de oudheidkamer van Charlois. In een  
hoek in onze centrale ruimte hebben we een 
nostalgische huiskamer gecreëerd met spullen uit de 
jaren dertig. Dit onderdeel is ook zichtbaar wanneer 
men door het raam op de Kaatsbaan naar binnen kijkt. 
Men ziet zo als het ware terug in de tijd.  In de 
toekomst is het de bedoeling dat men in de setting van 
de oudheidkamer eventueel op de foto kan gaan in de 
authentieke klederdracht van het dorp, wat typisch 
was in het straatbeeld van het toenmalige Charlois.

De foto-exposities vinden ook in de centrale ruimte 
plaats. Wij verzorgen vier verschillende exposities per 
jaar, waarbij we deze deels fysiek plaatsen op borden 
van sloophout en deels digitaal aanbieden op de grote, 
interactieve beeldschermen. Zo kunnen er per 
expositie meer foto’s geëxposeerd worden.

Impressie van de stijlkamer

Vier foto-exposities met wisselde thema’s.
De openstelling van de oudheidkamer, minimaal 40 
weken op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
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Beheer fotoarchief
Wij hebben een zeer uitgebreid fotoarchief van bijna 
50.000 foto’s. Deze foto’s betreffen vele facetten van 
Charlois door de jaren heen. Dit gaat zelfs tot zeldzaam 
ver terug in de tijd. Enkele onderwerpen in ons 
fotoarchief zijn: straten, gebouwen, personen en 
speciale gebeurtenissen op het Charlois grondgebied, 
dit vaak in samenhang met infrastructuur wijzigingen 
die plaatsvonden. Wij doen ook onderzoek naar de 
zuiverheid en achtergronden van die wijzigingen 
binnen de terreinen op Charlois. 

Het scan proces van materiaal bij ons is nagenoeg 
gereed, waardoor wij nu ruim 90% digitaal beschikbaar 
hebben inclusief onderschriften. Met de nieuwe 
functionaliteiten in combinatie met de straks nieuwe 
centrale opslag die wij zoeken kunnen wij ons digitaal 
archief beter gaan beheren. Wij zijn in overleg met het 
Stadsarchief om het archief beter te organiseren en de 
toegankelijkheid te vergroten. De corona legde deze 
goede ontwikkeling helaas voor een groot deel stil, 
maar kan momenteel gelukkig weer worden opgepakt, 
waar wij ons op de stichting dus graag voor inzetten. 
Wij zouden graag zien dat de collectie, binnen de 
regels van de Archiefwet 1995 (vooral met het oog op 
privacy), in de toekomst digitaal openbaar kan worden 
gemaakt. Met behulp van ons fotoarchief zijn wij 
tevens in staat om ingewikkelde vragen met een 
dieper historisch karakter afkomstig van particulieren, 
bedrijven, instellingen en de Gemeente Rotterdam te 
kunnen beantwoorden. Dat gebeurt geregeld op een 
zeer hoog niveau.

Wij doen minimaal vier foto- of andere 
tentoonstellingen in het lopende jaar, waarbij deze 
materialen telkens worden ingezet en benut.

Het verwerven en bewaren van foto’s en documenten 
binnen het archief van de stichting.

Het beantwoorden van vragen en het delen van 
informatie met het publiek.

“Het nostalgisch klaslokaal’
In onze achterkamer hebben wij “ter lering ende 
vermaeck” een nostalgisch klaslokaal ingericht, 
compleet met juf en 2 leerlingen (v/h etalagepoppen). 
Ouderen kunnen hier terug in de tijd naar hun eigen 
schooltijd. We beschikken over 3 dubbele 
schoolbanken van vroeger. We hebben het lokaal zo 
ingericht dat het lijkt alsof de les in volle gang is. Op de 
schoolbankjes liggen leitjes en griffels, leesplankjes en 
originele schoolschriftjes van vroeger. De oude 
schoolplaten hangen aan de wand en 
het grote telraam staan klaar. Alles in het lokaal mag 
aangeraakt worden en er mag ‘Schooltje’ worden 
gespeeld. Ook voor kinderen is dit een stap terug naar 
de schooltijd van hun (groot)ouders. Wij hebben het 
Onderwijs Museum in Dordrecht benaderd, zij krijgen 
zeer vaak schenkingen, soms teveel. Wij worden af en 
toe benaderd of wij interesse hebben in spullen die zij 
dubbel hebben. Zo zijn we inmiddels al gratis aan ons 
grote telraam en andere kleinere schoolspullen 
gekomen.

Wij hebben in maart 2022 voor de derde keer 
meegedaan met de jaarlijks terugkerende ‘Verken je 
wijk’ activiteit van  de Openbare Basis School Charlois 
in de Clemensstraat. Daarin heeft ons schoollokaaltje 
ieder jaar een prominente functie. De kinderen 
brengen dan in groepjes onder begeleiding van leraren 
en meehelpende ouders een bezoek aan onze 
oudheidkamer en krijgen uitleg over de echte historie 
van Charlois. Tegenwoordig krijgen ze van ons als 
aandenken een zwarte of grijze kunst snor opgeplakt. 
Dit is, omdat vroeger de meeste Charloisse mannen 
een snor hadden. De kinderen vinden dit fantastisch, 
toen ze naar huis gingen bleef de snor opgeplakt.
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Rondleidingen op maat
Wij hebben in 2019 de rondleidingen in een andere 
vorm gegoten. De nieuwe vorm is een succes en voor 
2022 willen wij op deze manier doorgaan. Voorheen 
hadden we een vaste route die ongeveer 2 uur duurde.
Daar moest je ook getraind voor zijn om hem als 
deelnemer te kunnen doen. Tegenwoordig zijn de 
rondleidingen meer in overleg met de klant en dus ‘op 
maat’.  De gids (momenteel hebben wij 2 
gidsen/vrijwilligers die de rondleidingen verzorgen) is 
aanwezig bij het overleg tijdens de voorbereiding. Men 
kan tegenwoordig ook kiezen voor een combinatie van 
een presentatie op de grote beeldschermen in het 
pand en een rondwandeling door de wijk. Het is ook 
mogelijk een rondleiding van SHC te combineren met 
een bezoek aan de Oude kerk of het oude Raadhuis. 
We hebben goed contact met onze ‘buren’. Naast een 
wandeling door de wijk is het ook mogelijk om per fiets 
met de gids door de wijken te gaan. Daarmee is in 
principe een groter gebied te behappen. Wandelen 
heeft echter de meeste voorkeur van het publiek.

Wallace Fontein, Charloisse Kerksingel

Het verzorgen en organiseren van rondleidingen op 
maat, al dan niet in samenwerking met lokale partijen.

Tijdens de rondleidingen komen veelal ook de typische 
legenden van Charlois aan bod. Daar zijn er een aantal 
van, zoals bijvoorbeeld het verhaal van de beide broers 
Blom die ooit specifieke Charloisse schippers waren als 
duo. Wij hebben vanuit de stichting dit verhaal na 
uitgebreid onderzoek gedetailleerder kunnen 
achterhalen. In de huidige tijd weet bijna niemand nog 
dat Charlois überhaupt ooit haar eigen pittoreske 
haven had. (Wij hebben o.a. contact met nazaten van 
de schippers.)

Deelnemers aan excursies bij ons zijn zeer dankbaar 
voor de historische informaties die zij verstrekt krijgen.
Het is nog nooit voorgekomen dat we na een excursie 
geen fooi hebben gekregen.

We         Charlois
De afgelopen jaren hebben we een aantal interessante 
contacten kunnen leggen in onze directe buurt en 
omgeving, dit mede door de diverse situaties in de 
praktijk van het dagelijks leven op Charlois. Dat is 
behoorlijk anders dan voorheen, toen we nog op de 
Wolphaertsbocht in de oude apotheek gevestigd 
waren. Ons netwerk breidt zich überhaupt constant 
uit. Voor 2022 willen we de bestaande contacten 
intensiveren en zoeken we naar uitbreiding hiervan.
Wij zouden bijvoorbeeld graag ook kunstzinnige 
artikelen van kunstenaars uit onze wijk gaan verkopen. 
In 2022 willen wij meer contact zoeken met de 
kunstenaars uit de Gouwstraat en omstreken.
Wij hebben tevens contact met de werkplaats/winkel 
‘De Hoekmaat’. Dit is een werk- en activiteitencentrum 
op Charlois voor mensen met een beperking. Zij 
hebben voor ons op bestelling o.a. een wegwijzerbord  
ontworpen en gemaakt (zie foto). In de komende 
tijden willen wij meer producten van ‘De Hoekmaat’ in 
onze winkel gaan verkopen, zoals bijvoorbeeld met de 
hand beschilderde linnen tasjes met daarop “I LOVE 
CHARLOIS”.

Momenteel worden we 
geregeld gevraagd om op 
locatie in de wijken 
verderop wandelingen en 
voordrachten te doen.



Onze SHC Shop
Op onze locatie hebben wij nog steeds een  hoek 
ingericht voor de verkoop van Stichting Historisch 
Charlois gerelateerde merchandise en boeken. Wij 
benutten dit tevens wanneer we op locatie in de regio 
een eigen kraam hebben. Bijvoorbeeld tijdens 
belangrijke evenementen. Er is de laatste jaren 
proefondervindelijk vastgesteld voor welke items er 
daadwerkelijk belangstelling is bij het publiek, wat dit 
soort artikelen betreft. We proberen daarmee nu meer 
degelijkheid te verwerven. Daarom wordt er ook aan 
de ontwikkeling van een vaste kraamopstelling 
gewerkt die op regio locatie universeel inzetbaar is.  

Onze SHC shop boeken en merchandise

Onze vernieuwde website
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Website, sociale media en promotie Charlois
Onze website www.historisch-charlois.nl is in 2019 
compleet vernieuwd. Ook krijgt onze Facebook pagina  
steeds meer volgers en de reacties en interactie op dit 
platform is erg leuk. Hiermee kunnen we ook een 
jonger publiek enthousiasmeren voor de historie van 
dit gebied. Wij merken dat steeds meer ouderen ook 
actief zijn op ons Facebook-pagina. Deze ontwikkeling 
gaat soms zo ver, dat het belangrijke historische 
onderzoeken in gang zet, waar het publiek online bij 
helpen kan, welke later veelal tot indrukwekkende 
beschrijvingen ontwikkelen. Deze worden dan 
natuurlijk gepubliceerd in het magazine Ons Charlois.

Onze Facebook-pagina

We promoten hier ook altijd het meest nieuwe ‘Ons 
Charlois’ magazine.

Het verstrekken van digitale informatie over Charlois 
en de stichting en haar activiteiten.

Op sociale media actief zijn ten behoeve van een divers 
publiek.

Het bevorderen van digitale contacten en het 
uitwisselen van informatie tussen bezoekers van onze 
Facebook pagina onderling.

Het promoten van Charlois in haar geheel.

Via deze kanalen ook uitwisseling naar andere media.
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Huisvesting
We zijn gevestigd in het vroegere Postkantoor van 
Charlois, Kaatsbaan 6. Wij huren dit pand. Door de 
verhuizing in 2018 van ‘De CharloisseApotheek‘ aan de 
Wolphaertsbocht valt onze huur nu stukken 
voordeliger uit. De huur voor 2021 blijft gelijk aan de 
huur van 2018

Personeel
SHC is een stichting die zich inzet om de historie van 
Charlois te bewaren en te bewaken. Dit vraagt een 
organisatie in de directe nabijheid van het bestuur dat 
ondersteund wordt in de uitvoering van de doelen die 
de Stichting voor ogen heeft door een groep van 
enthousiaste vrijwilligers, veelal te Charlois geboren. 
Maar bovenal met een grote affiniteit voor onze wijk. 

De Kaatsbaan 6

Genealogie en bibliotheekfunctie
Genealogie of stamboomonderzoek is een discipline 
van de geschiedkunde die zich bezighoudt met 
voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een 
familie. SHC heeft een archief van genealogische 
gegevens van Charloisse families welke wij beschikbaar 
houden voor het publiek. Wij zijn in staat eenvoudige 
vragen te beantwoorden en mensen door te verwijzen 
naar bijv. het Nationaal Archief in Den Haag of een 
streekarchief. Wij moedigen mensen ook aan zelf te 
speuren via speciale internetsites.

Verder beschikken wij over een boekenkast gevuld 
met enkele belangrijke (foto)boeken over de 
Charloisse geschiedenis die ter plekke in onze 
Oudheidkamer bekeken kunnen worden. Ook hebben 
wij enkele oude ingebonden jaargangen van speciale 
regionale kranten/tijdschriften, waaronder ook het 
kerknieuws van de Oude Kerk, in ons bezit ter inzage. 
Naast het ‘oude nieuws’ zijn ook de advertenties een 
belangrijke informatiebron over inmiddels verdwenen 
winkels/bedrijven uit Charlois.
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Verwachte inkomsten en uitgaven voor 2022

UITGAVEN:
Huur
Gas en Electra
Water
Kantoorartikelen
Telefoon en internetkosten/ website hosting
Verzekering
Aanschaf computer hardware
Kantine- en schoonmaakkosten
Inkoop winkel
Klein onderhoud gebouw
Attenties voor vrijwilligers
Reiskosten
Drukkosten ‘Ons Charlois’
PostNL verzendkosten

Totaal uit:

INKOMSTEN:
Bewoners initiatief
Adverteerders
Donateurs
SHC shop
Excursies/ voordrachten
Legaten e.a.

Totaal in:

VERSCHIL:

€ 14.400,00
€   3.200,00
€      230,00
€      400,00
€   1.140,00
€      500,00
€      750,00
€      800,00
€      250,00
€      100,00
€      425,00
€      300,00
€   5.400,00
€   2.940,00

€ 31.435,00

€ 1  600,00
€   3.000,00
€ 12.100,00
€ 1  100,00
€ 1   500,00
€      250,00

€ 16.700,00

€ 14.735,00

Financieel staatje:
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