
De Stichting Rolf presenteert:

“Rolf en de strijd om het graafschap Holland”
In de tweede en de derde week van mei 2017 wordt in de sporthal van Rhoon, bij het metrostation, 
de historische musical 15 keer opgevoerd voor circa 9.000 toeschouwers uit West-IJsselmonde.
De inhoud van deze musical kenmerkt zich door de strijd die geleverd wordt tegen het water! Carnisse en 
Berendrecht dreigen te worden verzwolgen! Tevens breekt er een strijd los over de opvolging van graaf Dirk 
VII. Biggo van Duivelant steunt de oude gravin maar wat doet de rentmeester van het gebied Portegael,
Peyndrecht en het toekomstige Pernesse en Hoogvliet (Gebied van de heer van Vorne. Kinderen verdwijnen
en Rolf weet zich geen raad. Hij wil graag zijn lieve Johanna helpen op de boerderij in Carnisse maar
heer Biggo heeft hem nodig in Roden!

Visie van de Stichting Rolf:
De Stichting Rolf vindt het belangrijk dat de inwoners van West-IJsselmonde, van Ridderkerk tot en met
Hoogvliet, en vooral de jeugd, kennis heeft en zich ook bezig houdt met het culturele erfgoed in het algemeen
en de geschiedenis van West-IJsselmonde in het bijzonder. Als de jeugd zich op eigentijdse wijze met het
culturele erfgoed kan bezig houden, ontstaat een sfeer van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en respect 
voor wat onze voorouders en wij hebben opgebouwd. De Stichting Rolf hoopt hiermede een basis te
vormen bij de inwoners van West-IJsselmonde en vooral bij de jeugd om de toekomst op positieve wijze
tegemoet te treden; liefde voor de grond, voor de woonomgeving, voor het eiland West-IJsselmonde
waarmee men zich door de historie verbonden weet. West-IJsselmonde herbergt nog steeds een prachtig 
polderlandschap en grienden met hier en daar boerderijen en andere oude panden die herinneren aan een 
rijk verleden maar ook een overweldigende moderne industrie en havenactiviteiten van wereldniveau evenals
vele actieve midden en kleinbedrijven die haar inwoners perspectief geven op een kansrijke toekomst.

Doelstelling:
De Stichting Rolf stelt zich ten doel in samenwerking met de deelnemende gemeenten, gebiedscommissies,
de bedrijven in de regio, de scholen en de diverse verenigingen:

• Basisscholen en middelbare scholen te enthousiasmeren om in de reguliere lessen aandacht te besteden 
 aan de culturele geschiedenis van West-IJsselmonde en vooral in de periode maart-april-mei 2017
 tijdens de zgn. “Rolf-weken”. Hierbij kunnen de leerkrachten eventueel gebruik maken van de informatie 
 in de lesbrieven van de Stichting Rolf, uitgaven BOOR, en het gemeentelijk archief Rotterdam.

• Alle inwoners en vooral de jeugd van West-IJsselmonde te stimuleren een bezoek te brengen aan de  
 tentoonstellingen van de diverse Oudheidkamers/Historische verenigingen, het archief te Rotterdam.

• Alle inwoners en vooral de jeugd aan te moedigen de diverse historische panden; kastelen, boerderijen 
 en diverse verwijzingen naar een rijk verleden te bezoeken.

• Alle inwoners en vooral de jeugd te wijzen op de mogelijkheid zich met hulp van internet, d.m.v. diverse 
 websites verder te informeren over de culturele geschiedenis van West-IJsselmonde.
 (www.musicalrolf.nl) of Facebook.com/rolfdemusical

• Alle inwoners en vooral de jeugd te bewegen deel te nemen aan de musical Rolf. Hetzij als acteur,
 muzikant, stage-hand, kleedster, visagiste e.d. maar in elk geval als toeschouwer van de musical. 
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Comité van aanbeveling/ambassadeurs van de Stichting Rolf:
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 • Dhr. J. (Jan) Brokken; auteur van o.a.” De Vergelding”.

 • Dhr .E. (Edwin) Smid; voorzitter van de gebiedscommissie Hoogvliet.

 • Dhr. B. (Brian) Frowijn; voorzitter van de gebiedscommissie Pernis.

 • Dhr. Drs. Jan Pieter J. Lokker; wnd. burgemeester van Albrandswaard.

 • Dhr. Drs. H (Hans) Wagner; burgemeester van Albrandswaard.

 • Mevr. S. (Sabine) Bruijnincx, directeur Stichting Wereldhavendagen Rotterdam.

 • Dhr. R. (Ronald Tol) voorzitter van de gebiedscommissie Charlois.

Contactpersonen;
T.a.v. de Stichting Rolf in het algemeen kunt u contact opnemen met dhr. R.L. de Jong (Lid van het bestuur)
Tel. 010-5015018 of E-mail: rldejong@kabelfoon.nl of postadres; Kouter 26, 3171 DH Poortugaal.
T.a.v. de sponsorcommissie kunt u contact opnemen met mevr. A .v.d. Zwaag (Lid van de sponsorcommissie)
06-55934510 of E-mail: azwala@tele2.nl

                    

West-IJsselmonde
De wind zucht door mijn wilde haren, ik struikel stuntelig door het duin. Herinneringen, verwarde verhalen 
schieten zomaar door mij heen. De geur van een warm verleden, wandelend tussen duindoorns door, hoor ik 
vogels in de bosjes, krekels tjirpen luid in koor.

De haven, dominant aanwezig; strakke buizen, staal, glas, beton. Reuze schepen aangemeerd, verladen in stilte 
wat in hun buik begon. Slechts de kabels grommen somber, hun binaire elektrataal. Hoge kranen zwoegen 
zwijgend, katrollen rollen op een digitaal signaal!

Wij dromen weleens IJsselmonde maar liever daden bij het woord. Wij zijn trots op je verleden maar nu
ook op ons Europoort.
 
Monsters op rubberen lagers, rijden geluidloos af en aan. Hun lading dwars door mijn eiland torsend, snellen ze 
over de autobaan. West-IJsselmonde met Voorne-Putten, polders, boerderijen, vee en graan· dreigt langzaam te 
verdwijnen; Europoort heet het voortaan.

Europoort is onze toekomst, hier bouwen wij aan Putten Over de Maesch. De poort naar Europa en andere 
werelden ligt aan het einde van de straat. Hier liggen kansen voor ons allen. De toekomst lacht ons tegemoet! 
Maar onze herkomst willen we niet vergeten. Daarom ROLF; ons Erfgoed. 

Daarom Rolf en de slag om het graafschap Holland! 


