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Het Kestein bakfietsaffiche is ontworpen door Hans Detlev Voss. © Stadsarchief Rotterdam

Stadsarchief tikt zeldzaam Rotterdams
bakfietsaffiche op de kop in New York
Het Stadsarchief Rotterdam heeft de hand weten te leggen op een zeldzaam art déco
affiche van de fietsfabrikant Kestein. Het affiche is op een veiling in New York aangekocht.

24

De van oorsprong Duitse familie Kestein verhuisde in 1930 naar een fabriek aan de
Aelbrechtskade in Rotterdam, waar transportfietsen en bakfietsen werden geproduceerd. In de
jaren vijftig ging de firma failliet. Van de ooit florerende Rotterdamse fietsfabriek Kestein is vrijwel
niets bewaard gebleven. Het merk is dan ook gewild bij verzamelaars.

Het affiche uit 1935 maakt reclame voor een veilige bakfiets die met een speciale constructie
'zwiepen en slingeren' voorkomt. Op het affiche is een lachende fietser te zien, die achterom kijkt
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VERDER IN HET NIEUWS

naar een schaduw. 

De stijl van de ontwerper Hans Detlev Voss is typerend voor de tijd en past geheel in de sfeer van
Rotterdamse ondernemingen als Van Nelle, de Batavierlijn en de Holland-Amerika Lijn, die voor
hun grafische uitingen vooruitstrevende ontwerpers inhuurden. De recente aanwinst betekent een
waardevolle aanvulling, zowel op het gebied van stadshistorie, als van grafische vormgeving,
aldus het Stadsarchief.

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Rotterdam en omstreken? Schrijf je hier gratis
in!
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