Het Abattoir aan de Boezemstraat
De bouw van het abattoir aan de Boezemstraat is begonnen in 1897
onder de naam het Rotterdams Openbaar Slachthuis maar kortweg abattoir

.
In korte tijd groeide het slachthuis uit tot de grootste van Nederland, met een
eigen vleesproductie van meer dan twintig duizend ton per jaar.
Het grootste deel van de im en export van het vlees uit de
Rotterdamse haven ging via het abattoir aan de Boezemstraat.

Tekening uit 1910

Het bescheiden opgezette laboratorium groeide uit tot een belangrijk centrum
waar ieder stukje vlees werd gekeurd of hun kwaliteit goed bleef.
In 1906 werd er een poging ondernomen, door het gemeentebestuur, om het
abattoir te verplaatsen naar de Groene of Nieuwe Mathenesserdijk ten westen
van Delfshaven. Maar de gemeentelijke plannen stuiten op verzet van de
bewoner en onder aanvoering van de buurtvereniging Het Westen, ging de
toenmalige burgermeester overstag. En bleef het bleef het abattoir in Crooswijk.
foto uit 1931

Ook in 1930 was er weer commotie over een e.v.t verhuizing naar Kralingen de
bewoners uiterst verontwaardig Ook de gezondheidscommissie, die bij eerdere
plannen nooit was geraadpleegd, kwam in het geweer. Maar die plannen
verdwenen ook in een bureaulaatje.
foto uit 1934

Er is zelf gedacht aan Hoek van Holland maar het abattoir. Na grootscheepse
verbouwing in 1955, bleef het slachthuis gewoon in Crooswijk.
De kosten bedroegen 1,3 miljoen. Vol trots publiceer het Openbaar Slachthuis de cijfers over
1953, die de stoot gaven om te gaan moderniseren. Van de in totaal 6.501.043 geslachte
dieren van alle slachthuizen in Nederland, waren er 183.276 in Rotterdam verwerkt

.
Het aanbod in dat jaar, uit omringen de gemeente, was: 1601 runderen, 41 paarden,
752 graskalveren, 13 vette kalveren, 29.051 nuchtere kalveren, 718 varkens en
3.937 schapen. In dat jaar verorberde de Nederlander 35,8 kilogram vlees per persoon.
Het Openbare Slachthuizen de Veemarkt hadden in 1953 te maken met inkomsten
van ƒ1.286.454.45 tegenover uitgaven van ƒ1.096.474.70. Een winst van ƒ189.979.75.
In 1967 vermelde een Commissie Slachthuis en Veemarkt Rotterdam, dat een deel van
e gebouwen in een slechte staat verkeerde en de transportwegen niet voldeden aan
de gestelde eisen. De sloop en de nieuwbouw zou volgens de Commissie een bedrag
van naar schatting 80 miljoen kosten. Maar het slachthuis kwam ook op een ander manier
in het nieuws. In 1970 kwam het nieuws naar buiten dat de moderne apparatuur in de
verouderde gebouwen o.a. de veiligheid van de runderslachters ernstig bedreigde.

De Uitbeners 1970

De plannen voor de verhuizing gingen steeds vastere vormen aannemen. En voor de
ruim honderdtwintig slachters ook de onzekerheid. Daarom gingen op
20 maart 1974 in staking. Met vrachtauto’s blokkeerde werknemers de Boezemstraat.

Kort hierna besloot de Rotterdamse gemeenteraad om op 1 januari het abattoir te
sluiten. Maar in 1977 was het slachthuis nog in vol bedrijf. Wel was de gemeente al in
onderhandeling om het abattoir te verhuizen naar Delft. Dat leidde in januari van dat jaar
weer tot een staking ,nu gesteund door de vakbond. Die duurde precies één dag.

In december 1978 moest het hele complex verlaten zijn wat niet mogelijk was omdat veel
bedrijven verzuimd hadden om planning voor de verhuizing nader te regelen.
foto 1980

Helaas toen ging de eerste paal de grond in, deze drie markante gebouwen aan de
Boezemstraat vormen nu nog de enige herinnering aan het slachthuis.

