
	

Van Perron Nul tot nu 
De heroïne-epidemie in Rotterdam 

 
Rotterdam, 22 november 2018 - Museum Rotterdam presenteert een 
aangri jpende tentoonstell ing over de verslavende drug heroïne waarbij  
wordt ingezoomd op Perron Nul: het terrein naast het Centraal Station 
in Rotterdam waar heroïneverslaafden tussen 1987 - 1994 hun 
methadon kregen en vri jel i jk konden gebruiken. Het gebruik van 
heroïne trok jarenlang een vernietigend spoor door de grote steden. 
 
De tentoonstelling laat zien welke vorm de heroïne-epidemie aannam, waar de drug 
vandaan komt, wat heroïne eigenlijk is en hoeveel ellende het gebruik met zich 
meebrengt. Museum Rotterdam blikt terug op de eind jaren '80 toen dominee 
Visser van de Pauluskerk Perron Nul opzette. Behalve indringende foto- en 
filmbeelden uit deze periode zijn er bijzondere objecten te zien, waaronder een 
methadon uitgifte automaat en een basic kit voor gebruikers. Aanleiding van de 
tentoonstelling is de toevoeging van de Pauluskerk tot Echt Rotterdams Erfgoed, 
een programma van Museum Rotterdam dat de actieve collectie van de stad 
verzamelt.  
 
“Met de tentoonstelling wil Museum Rotterdam laten zien welke belangrijke rol 
hulpverleningsinstellingen als de Pauluskerk en later de Nico Adriaans Stichting 
(NAS) spelen om een stedelijk maatschappelijk probleem aan te pakken" aldus 
Nicole van Dijk, curator Museum Rotterdam 
 

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Pauluskerk 
Rotterdam, de Nico Adriaans Stichting en het Stadsarchief Rotterdam. Op 14 

december wordt de tentoonstelling geopend door dominee Visser in het museum. 
 
 
 

Voor vragen en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
Museum Rotterdam | Nina Aelbers | n.aelbers@museumrotterdam.nl 

 
Over Museum Rotterdam 

Museum Rotterdam is een stadsmuseum met lef. Cultuurhistorische 
collectiestukken en nieuw cultureel erfgoed vertellen samen het verhaal van de 
stad en haar bewoners – van nederzetting aan de Rotte tot veelkleurige 
metropool. Een unieke combinatie die gedurfde exposities en impact oplevert, 
in het museum en in de stad. Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse 
museum ter wereld.  
 

Over Echt Rotterdams Erfgoed 
Museum Rotterdam vertelt, naast de verhalen van toen, ook de verhalen van nu.  



	

Dit gebeurt o.a. aan de hand van portretten van 'echte' Rotterdammers die het 
actuele verhaal van de stad vertellen. Deze hedendaagse collectie noemen we: 
Echt Rotterdams Erfgoed. Van Rotterdam Noord tot ver in Zuid; overal kom je 
personen, bedrijven en objecten tegen die op hun manier een belangrijke 
bijdrage leveren aan de stad. 

 
 
 
	


