
Coolsingel 
700 jaar Rotterdammers en hun stad 

 
Persbericht, november 2017 - Ti jdens de opening van de 
tentoonstell ing COOLSINGEL is op feesteli jke wijze het boek, met 
geli jknamige titel,  gepresenteerd aan publiek. In Coolsingel, een ri jk 
geïl lustreerd boek, ki jkt Museum Rotterdam directeur Paul van de Laar 
terug op 700 jaar Rotterdamse geschiedenis aan de hand van deze 
beroemde straat.  
 
'We gaan naar de Coolsingel’ is een gevleugelde uitdrukking voor uitzinnige 
supporters van Feyenoord. Als er iets te vieren is, of als Rotterdammers boos zijn of 
willen protesteren, dan komen ze bijeen op de Coolsingel. Zo’n belangrijke straat 
verdient zijn eigen geschiedenisboek. "Er is in Rotterdam geen andere plaats waar 
massale emoties tot ontlading komen als aan de Coolsingel." aldus van de Laar. 
 
Veranderingen in de stad beïnvloedden door de jaren heen het uiterlijk van de 
straat. Bijzondere gebouwen en gebeurtenissen komen voorbij in het boek: molen 
De Hoop, de Passage, Pschorr, natuurlijk het bombardement, maar ook de 
marathon en het zomercarnaval. Coolsingel is een indrukwekkende, rijk 
geïllustreerde stadsgeschiedenis met de bekendste straat van Rotterdam als 
hoofdpersoon. 
 
Lezingen 
Paul van de Laar geeft in de volgende maanden een aantal lezingen over het boek. 
Op zondag 19 november staat de eerste lezing gepland bij Museum Rotterdam. Via 
de volgende link kunt u de agenda betreffende de lezingen inzien. Dit boek is 
gepubliceerd in het kader van de tentoonstelling COOLSINGEL welke vanaf 4 
november te zien is bij Museum Rotterdam. 
 
Over de auteur 
Paul van de Laar is directeur van Museum Rotterdam en bijzonder hoogleraar 
stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde onder 
andere Stad van formaat en was coauteur van Brandgrens Rotterdam. 
 

Dit boek is gepubliceerd in het kader van de tentoonstelling COOLSINGEL welke 
vanaf 4 november te zien is bij Museum Rotterdam. 

 
Gegevens 
Paperback 

Prijs: € 22,99 | 240 pag. | ca. 150 foto's 
ISBN: 9789059375062  

Het boek is te koop in Museum Rotterdam en bij boekhandel Donner. 
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