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Romolenstraat 39        De Romolen 

Al voor 1900, zo omstreeks 1886, werden de eerste huizen in de Romolen-

polder gebouwd. Deze vormden het begin van de Amsterdamse Buurt. De 

Romolenstraat behoort tot de oudste straten van de toen nieuwe wijk. 

Men bouwde zogenaamde “werkliedenwoningen”.  

Medewerkers van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.) 

die hun werkplek bij de Centrale Werkplaats hadden, maakten graag ge-

bruik van deze nabijgelegen nieuwe woningen.  

Coöperatieve bouwverenigingen zoals het “Amsterdamsch Kwartier” zorg-

den ervoor dat er kon worden gebouwd. De aangesloten leden betaalden 

wekelijks een bedrag totdat voldoende was betaald om het huis hun 

eigendom te noemen. 

De Romolenstraat is vernoemd naar de Romolenpolder. In deze polder, 

waar nu de huizen staan, stond vroeger een wipwatermolen De Ro(de) 

Molen om de polder droog te houden. 

Op de hoek van de Romolenstraat met de A.L. Dyserinckstraat is het oude huis vervangen door een nieuwe 

woning. De bewoner wilde in het nieuwe huis graag een gevelsteen 

die met een knipoog verwees naar oude tijden en zijn familie. Al 

voor de bouw van zijn nieuwe huis had hij het ontwerp klaar. De 

steen verwijst naar zijn gezin en de plek waar het oude huis stond.  

 

Het nieuwe huis zou worden gebouwd op de plek van het oude huis. 

Zo ontstond de gedachte voor de steen met twee jongens als engel 

(Van Engelen) die een wapenschild vasthouden met een wipwater-

molen erop met daarin de familienaam  “Van Engelen”. In de rand 

werd de naam van de molen gehouwen: “De Romolen”. Een ontwerp waarover is nagedacht en door de 

beeldhouwer Tobias Snoep uit Amsterdam in 2007 is gehakt. 

 

Op een gegeven moment was de steen klaar, maar de sloop van het oude bouwvallige huis moest nog 

beginnen. Op het eerste gezicht misschien een vreemde situatie, maar de heer Van Engelen was daarmee zeker 

dat de steen er bij de afronding van de nieuwbouw zou zijn. Als de prijs van de nieuwbouw namelijk 

onverhoopt zou tegenvallen, je weet maar nooit, was er wellicht geen geld meer om een gevelsteen te laten 

maken. Dat risico wilde hij niet lopen, vandaar dat de normale gang van zaken werd omgedraaid.  

 

Het heeft tot 2011 geduurd voordat de gevelsteen in het nieuwe huis kon worden ingemetseld. 
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