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Na zeven jaar voorzitter van deze vereniging te zijn geweest zal ik binnenkort mijn functie neerleggen. Toen ik in
2010 begon, was de vereniging in roerig vaarwater en had
het toenmalige bestuur besloten zich unaniem terug te
trekken. De vereniging opheffen vond ik een slecht idee.
Daarom heb ik mezelf destijds aangemeld als bestuurslid.
Binnen een jaar groeide het bestuur uit van drie naar vijf
bestuursleden.
De vereniging heeft zich op alle fronten ontwikkeld de
laatste jaren. De vormgeving van de Plantagekrant en
onze website zijn mooie voorbeelden hiervan. Ook het
park heeft zich dankzij de energie van vele buurtbewoners verder ontwikkeld tot de Groene Parel die het
vandaag is. Het meest zichtbaar is dat aan de kop waar
een zeldzaam kleurrijk plantsoen de versleten situatie
heeft vervangen. In de afgelopen periode heb ik twee
enthousiaste en deskundige leden voor het bestuur kunnen vinden. Als u dit leest zijn de aspirant-bestuursleden
tijdens de ALV van begin november voorgesteld aan de
leden en hopelijk goedgekeurd. Zij zullen met hun specifieke talenten weer nieuwe impulsen aan de kwaliteit van
de vereniging gaan toevoegen, daarvan ben ik overtuigd.
Hoe de functies in het bestuur verdeeld gaan worden, zal
het bestuur binnenkort beslissen. U zult hierover in de
volgende Plantagekrant worden geïnformeerd.
Foto links: Tosca Vissers

Momenteel worden in de Plantage opnamen gemaakt Deze boom is al prima aan de groei en draagt bij aan een
voor Baantjer. Millstreet films is met een crew van zo’n gezonde leeftijdsopbouw van het park.
veertig mensen hard aan het werk. Binnenkort verschijnt
de Plantage dus in de bioscoop!
Terwijl ik dit schrijf is het nazomer en genieten we nog
steeds van prachtig weer en een bloemrijk park, zoals te
Dat het goed gaat met de economie is de zien aan de vele zien is op de foto van het dahliaperk bij dit artikel. Toch
steigers en busjes van aannemers in de buurt. De buurt komt de kersttijd er weer aan. Bij de tuincentra zijn de
wordt er nog mooier door. De hanging baskets doen ook eerste kerstshows al geopend en in de winkels wordt het
deze zomer volop hun best om de buurt tot eind novem- sinterklaassnoepgoed al te koop aangeboden. Op zondag
ber op te fleuren. Een verlies valt nog te betreuren: de 16 december organiseert de Plantage wederom een
oude paardenkastanje ter hoogte van Tuinlaan 10 heeft gezellige kerstborrel voor de buurt. Welkom!
helaas de zomer niet overleefd. De boom werd half september geveld. Zijn opvolger, een Amerikaanse linde, is
VOOR DE AGENDA:
begin 2017 al geplant samen met de familie Nolet. Dit als
16 DECEMBER KERSTBORREL VOOR DE BUURT
herdenking aan het 325-jarig bestaan van Nolet Distillery.

Foto boven: Huib Sneep
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VAN DE REDACTIE

Hokus Pokus Pilatus Pas ... ik wou dat er een redactie was
De heksen zijn in de stad https://www.destokerijschiedam.
nl/producties/de-heksen/, en dat is merkbaar, voelbaar,
spannend! De spanning was sowieso te snijden, 6 september 2018 19.55 uur. Hoeveel leden van de pop-upredactie
zouden de weg naar de verdekte vergaderlocatie kunnen
vinden? De opkomst overtrof alle verwachtingen, 150%
hoger dan de voorlaatste keer, een veelbelovend begin.
En of het nou kwam door de voorbereiding van Tosca of
de Haagsehopjesreep van De Bonte Koe die op dezelfde
dag gelanceerd was in Den Haag en per bezemsteel in
was gevlogen, in no time was er een redactie, een planning en een taakverdeling.

UITNODIGING BRAINSTORM
PLANTAGEKRANT 2019

14 januari 2019, 19.00 - 21.00 uur
Lange Nieuwstraat 173

Misschien heeft ook geholpen dat de oude redactie, moe
van het sleuren en trekken, de pijp aan Maarten gaf; een
duidelijk signaal dat er echt wat moet gebeuren willen
we dit mooie medium behouden voor onze bijzondere
buurt.
De nieuwe redactie bestaat uit: Tosca Vissers, Mirjam
Ott en Anke Bodewes (organisatie en realisatie) met
Weke Ilik (eindredactie) en Jolande Bosch (vormgeving).
Daaromheen kunnen we rekenen op een grote poel van
gastschrijvers zoals Hans van Broekhoven, Julia Snikkers,
Kirstain Houweling, Annette Terpstra, Joris de Raadt,
Annelies Prins, Rob Wassenaar en columnisten zoals Huib
Sneep en Leo Kroon.
Deze lijst is flexibel en iedereen is uitgenodigd een
bijdrage te leveren. De nieuwe redactie heeft er zin in en
voelt zich vrij om wat hekserij door haar aanpak te
strooien. Dus, als u een stuk zou schrijven en de deadline
niet haalt die u heeft beloofd, wees niet verbaasd als u zich
de dagen erna een beetje misselijk voelt. Wij beloven op
onze beurt om met een duidelijke planning en instructies
te komen, zodat auteurs niet in onzekerheid verkeren.
Graag willen we Julia Snikkers en andere redactieleden
bedanken voor de eindeloze hoeveelheid energie en
creativiteit die zij in de Plantagekrant hebben gestoken,
chapeau en hulde. Als nieuwelingen zullen we nog wel
eens een adviesje komen halen. Af en toe willen we een
brainstorm houden om goede ideeën te verzamelen voor
de komende kranten zodat we een breedgedragen krant
hebben en houden. Schrijf deze datum alvast in je agenda
als je daarbij wilt zijn: 14 januari van 19.00 tot 21.00 uur,
Lange Nieuwstraat 173.
De nieuwe redactie.
foto links: Lotte Heerkens
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STOLPERSTEINE IN SCHIEDAM
Niet heel vaak struikel je letterlijk over de geschiedenis
van een gezin, van een stad, van een land en van de
wereld. Dat is precies wat de Stolpersteine wil beogen.
De opvallende stenen met een messing plaatje waarop
namen van slachtoffers van het naziregime zijn gestanst,
zijn stenen waar je met je hoofd en hart over moet
struikelen. Ze zijn te vinden op de stoep voor de voordeuren van woningen, waar de slachtoffers tijdens de
Tweede Wereldoorlog woonden. Vaak gaat het daarbij
om Joodse slachtoffers, maar ook voor andere groepen mensen zijn inmiddels op meerdere plekken in de
wereld stenen gelegd. In 2016 zijn twee Stolpersteine op
Plein Eendragt gelegd voor Mozes Brücker en Rosetta
Brücker-Eijl.
Dankzij onder meer Stichting Stolpersteine Schiedam en
Joods Erfgoed Rotterdam is de achtergrond van Mozes
en Rosetta bekend en weten we wie deze bewoners
zijn geweest. Mozes was eigenaar van een kledingwinkel
op Hoogstraat nr. 130 met, zo blijkt uit een advertentie,
“een groote sorteering bontmantels”.

4
4

Voordat hij in Schiedam een winkel startte ,was M.
Brückers Mantelmagazijn gevestigd in Rotterdam op de
“Goudschesingel hoek Pannekoekstraat 2” en later op
de Herenstraat en de Weste Wagenstraat. Bij het bombardement van 14 mei 1940 gingen de zaken verloren
en heeft hij een nieuwe winkel geopend in Schiedam.
Mozes was afkomstig uit Roemenië als kind van nietJoodse ouders. Op 17 maart 1923 werd hij genaturaliseerd tot Nederlander. In Nederland was hij ten
onrechte geregistreerd als Jood. De registratie als Jood
zorgde er ook voor dat hij zijn kledingzaak moest sluiten
en hij heeft grote moeite gedaan om dit formeel recht te
zetten. De brieven die hij heeft geschreven aan Reichskommissar Seyss-Inquart zijn gearchiveerd. Rosetta was
wel van Joodse afkomst, geboren op 11 december 1896
en dochter van Hendrik Eijl en Catharina Hartman. Rosetta en Mozes kregen samen vier kinderen. Catharina
Lea, Izaac, Hendrika en Berta. De kinderen hebben de
oorlog overleefd, in tegenstelling tot hun ouders. Rosetta
en Mozes hebben op verschillende plekken ondergedoken gezeten, waaronder in Heemstede en Amsterdam.
Mozes is op enig moment opgepakt omdat hij zonder
ster liep. Hij is uit Westerbork ontsnapt en bij een razzia
in 1944 alsnog opgepakt. Op de website van het Joods

Erfgoed Rotterdam is te lezen dat Rosetta “vrijwillig” zou
zijn meegegaan. Verder staat opgetekend dat Rosetta direct na aankomst is vergast, terwijl Mozes in januari 1945
zou zijn omgekomen bij een dodenmars in de buurt van
Oranienburg. Hij zou ook nog als kleermaker hebben
gewerkt in Auschwitz. Op de Stolpersteine zelf staat dat
beiden op 6 maart 1944 zijn vermoord in Auschwitz.
De Stolpersteine zijn in aanwezigheid van de kleinzoon
en andere nabestaanden van Mozes en Rosetta gelegd
op het Plein. Elk jaar worden op 4 mei weer bloemen
gelegd bij de stenen. Als pleinbewoner heb ik mij dikwijls
afgevraagd, hoe het voor buren moet zijn geweest om
te zien dat andere pleingenoten worden afgevoerd om
vervolgens nooit meer terug te keren. Het moet vreselijk
zijn geweest. Reeds het aanzien van de bloemen die
jaarlijks worden gelegd ter nagedachtenis aan dit gezin
beklemt mij. Op 4 mei zal ik Rosetta en Mozes extra
gedenken, en in de tussentijd struikel ik met hoofd en
hart over de stenen op ons Plein.
tekst: Annette Terpstra
foto: Jolande Bosch
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MODERNITEIT IN DE PL ANTAGE
heel de wereld Pokémon gevonden kunnen worden.
Grappige of enge fantasiebeesten met spannende
namen als Dartrix, Jigglypuff en Parasect. En natuurlijk
Pikachu, de meest bekende Pokémon die we ook nog
van de kaartjes kennen. En nu speelt dit alles zich dus
ook af in ons mooie park de Plantage!
Het gaat te ver om hier een uitgebreide uitleg te geven
over het digitale spel zelf, aangezien het spel tegenwoordig een stuk gecompliceerder en groter is geworden
dan dat met de ouderwetse kaartjes. De basis is echter
in grote lijnen hetzelfde: zoek, vind en verover zo veel
mogelijk Pokémon en realiseer daarmee een zo hoog
mogelijke score!
Het leukste zijn natuurlijk vooral de verschijnselen eromheen die voor de buitenstaander veel interessanter
zijn. Allereerst natuurlijk de spelers zelf die je in eerste
instantie een beetje als ‘nerds’ zou kwalificeren; ze lopen
maar door dat park en praten nauwelijks met elkaar
als ze naar Pokémon aan het zoeken zijn. In gesprekjes
bleken de spelers echter minder nerd te zijn dan je zou
denken. Ze vonden het best grappig dat een buitenstaander zo veel interesse voor hun hobby had en waren
heel open en meewerkend toen er wat onnozele vragen
door ondergetekende werden gesteld.

Misschien viel het je al eerder op dat er tegenwoordig
zo veel mensen in het park lopen met een mobiele telefoon in hun hand. En daarbij niet of nauwelijks aandacht
schenken aan hun omgeving omdat ze voortdurend naar
die telefoon staren?
Deze groep is een nieuw soort gebruikers van ons park;
ze zijn deelnemer aan het bekende en wereldwijde Pokémon spel. De ouderen onder ons kennen dit misschien
van hun kinderen waarbij (fysieke) Pokémon kaartjes
bemachtigd moesten worden door te ‘strijden’ waarbij de
Pokémon met de hoogste waarde won (vergelijkbaar met
het spel ‘steen-papier-schaar’) en de verliezer zijn kaartje
in moest leveren bij de winnaar, wat dan overigens vaak
leidde tot kleine ruzies en schreeuwpartijen …
Dit is echter de moderne en digitale versie waarbij op de
mobiele telefoon via het GPS-systeem op locaties door
6
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Qua leeftijd is het zo’n beetje alles door elkaar, van
kinderen rond de 10, 11 jaar vaak samen met hun
ouders: gezellig met het hele gezin erop uit om Pokémon te vinden (volgens mij tot groot genoegen van de
telecomproviders die zo wel 4 data abonnementen kunnen slijten met grootverbruik) tot spelers van ongeveer
45 tot 50 jaar oud. Meestal te voet en dus wel lekker
in de buitenlucht, volgens de ontwikkelaars een van de
voordelen van het spel; het zou daardoor leiden tot
beweging en dus gezond zijn. Je kunt namelijk geen
Pokémon vinden als je niet echt op die betreffende
locatie bent en dus niet lekker lui thuis het spel spelen.
Een meer ‘luie’ variant daarop zijn de spelers die met
zijn tweeën ’s avonds laat in het donker in een stapvoets
rijdende auto aan het spelen zijn. Scribent dezes dacht
in het begin menigmaal ‘s nachts overvallen te gaan
worden als hij de hond uitliet, maar dat bleek onnodige
angst. Eenmaal dichterbij bleek het interieur van de auto
te worden verlicht door de schermpjes van de telefoons
waar ze op keken….
Verder bleek dat er veel stellen aan het spel meedoen
waarbij meestal één van de twee een fanatiek speler is

en de ander uit een soort loyaliteit mee doet. Gezellig
samen spelen dus.
En dan zijn er de special events.
Eén keer per maand lijkt het of er in ons park meerdere
treinen, trams en vliegtuigen hun passagiers in de Plantage hebben gedropt; er lopen dan honderden spelers
in grote groepen door het park. Dit zijn de zgn. Special
Events waarbij op die dag (meestal zaterdag) gedurende
een beperkte periode (van 11:00 tot 14:00 uur) Pokémon
te vinden zijn die een bonuswaarde hebben die alleen
gedurende die dag en tijd geldig is. Juist op zo’n dag staan
er, vaak op vaste plekken, grote groepen bij elkaar die
overleggen waar en welke Pokémon te vinden zijn. Bij
mij voelde dat uiteindelijk wel een beetje als ‘afkijken’ bij
elkaar, maar daar had schijnbaar niemand een probleem
mee. Een (h)echte community!

En dan op zo’n drukke zaterdagochtend valt opeens
die ene wandelaar op die ook een telefoon in zijn hand
heeft, maar daar gewoon mee aan het bellen is …
Rare vent!
tekst en beeld: Joris de Raadt

foto linkerpagina: Turen naar je scherm en niet met elkaar praten.
foto onder: Pokemon spelers op Special Event Saturday
foto omslag: spel impressie (screenshot)

Grote en gezellige drukte dus, waarbij het leuk is te zien
dat er zo veel mensen op een heel andere manier gebruik
maken en plezier hebben van ons mooie park!

7

Link s: Kim, Rechts: Geraldine

GREEN GYPSY IN DE MOLUKKEN
De Molukken is van oudsher een handelsmaatschappij in
kruiden en specerijen, die tot circa 2010 gevestigd was
in het monumentale, begin 19e-eeuwse pakhuis aan de
Buitenhaven. Sinds de renovatie van het statige pakhuis
zijn hier jonge, creatieve bedrijven aan het werk. Een ervan is Green Gypsy, een webshopbedrijf met een knipoog
naar het specerijen- en kruidenverleden. Green Gypsy
zijn Geraldine en Kim Overgaag, beiden opgegroeid in
De Molukken, want het oude pakhuis is eigendom van
de familie Overgaag. Hier stonden de eindeloos lange
houten vloeren bedekt met jutten zakken vol exotische
kruiden. “We zijn vanuit onze liefde voor pure voeding
een blog gestart over kruidenmengsels voor consumenten, die in no time heeft geleid tot de webshop zoals we
die vandaag de dag hebben”, vertelt Geraldine. “Als je
puur wilt eten en gezondheid belangrijk vindt, dan kun je
8
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beter specerijen zonder allerlei toevoegingen gebruiken
dan die veel te zoute kant-en-klare sausjes”, voegt Kim
toe. De kruidenmengsels zijn 100% biologisch met weinig
zout en bevatten geen E-nummers. Deze webshop levert
heerlijke, avontuurlijke kruiden met een speels karakter
om de lekkerste gerechten te maken. De namen van deze
kruidenmengsels spreken tot de verbeelding. Met ‘hoer
op de grill’, ‘knoflooksletten’, ‘potatoes 4 pimps’ en ‘Funky
pasta’ toegevoegd aan een dagelijkse maaltijd of baksel
heeft de kok, ook als hij of zij nog niet zo goed kan koken,
in no time iets heel bijzonders op tafel staan.
tekst: Tosca Vissers
beeld: Roel Schagen van Leeuwen
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De Sodafabriek in de Makkerstraat blijft een geheimzinnig, intrigerend gebouw. Priscilla heeft er sinds maart
2017 Escaperoom The Fear op de tweede verdieping. Zij
koos heel bewust voor deze plek en dit gebouw omdat
het goed bij haar thema (Dracula) past. Zij houdt zelf van
enge dingen en vindt het verhaal van Dracula een leuke
mythe. In de reviews op de Facebookpagina zegt bijna
iedereen iets over het bijzondere gebouw. Priscilla was op
zoek naar een ruimte voor een escaperoom in Schiedam
en had eerst iets op het oog aan de Broersvest, maar daar
was geen nooduitgang. Verder zoekend via internet kwam
ze op de Sodafabriek. Het gebouw vinden haar bezoekers
‘eng’, het is duidelijk anders dan andere panden. Onderscheidend dus, goed geschikt voor deze functie. Wel is
het ’s winters heel koud, niet in de kamers, maar wel in de

rest van het gebouw. Ze heeft zelf al flink geïnvesteerd in
de escaperoom (vloer, elektra, e.d.) maar ze heeft ook nog
plannen voor een Heksenkamer. Die zal dan ook voor kinderfeestjes geschikt zijn, de moeilijkheidsgraad en hoe eng
het is kan ze aanpassen aan de leeftijd van de kinderen. De
buurt vindt ze erg leuk, ze zou er graag willen wonen, maar
dan wel in een ‘gewoon’ huis en niet in de Sodafabriek. Ze
vertelt dat er ook al groepen uit de buurt zijn geweest in
de Escaperoom. Plannen heeft Priscilla genoeg, maar ook
wel wensen: ze zou graag meer ondernemers zien in het
gebouw, meer leven in de brouwerij. En als het kan een
hele zachte winter, of een iets beter geïsoleerd gebouw!
tekst: Kirstain Houweling
beeld: Escaperoom The Fear Schiedam
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DE MOLUKKEN TE SCHIEDAM

JENEVER ERFGOED AAN DE BUITENHAVENWEG

Op de plek waar voorheen specerijenhandel ‘De Molukken B.V.’ was gevestigd,
staan welgeteld vier pakhuizen.
Gerekend vanaf de Oranjeboomstraat
is daar allereerst het voormalig Pakhuis
‘Batavia’ anno 1850 (TL78), dan driemaal
de Molukken met klokgevel (TL76) of
is het tweemaal Molukken en éénmaal
Petersburg? Eerder stond op het achterterrein van Bas & Marja Maliepaard
(TL74) nog een pakhuis genaamd
‘Koningsbergen’, eigendom van Anthony
Nolet en later van Pieter Loopuyt. Op de
gevel van ‘Batavia’ prijkt sinds kort weer
de naam van P. Loopuyt & Co. Distillers.
Batavia
Thomas Heyligers van Th. Heyligers &
Zoon distillateurs, overleed in 1802. Pas
18 jaar later, in 1820 werd zijn boedel verdeeld. Zoon Willem Johannes Heyligers
kreeg aan de Tuinlaan een erf, tuin en
koepel, belend aan de ene zijde Antonius
Nolet en aan de andere zijde Simon Rijnbende met een waarde van 2600 gulden.
Dit is het terrein waarop later pakhuis
‘Batavia’ verrees.
Pakhuis ‘Batavia’ zal rond 1850 zijn gebouwd, als we de datering op de gevellijst
op de foto uit 1877 mogen geloven. Op
een zondagmorgen in september 1877
rond 8 uur stortte het middengedeelte
van het pakhuis in onder vreselijk geraas.
Eén der standvinken schijnt bezweken te
zijn onder het enorme gewicht van 1200
lasten graan, bestaande uit gerst, rogge
en mais, die daar opgeslagen waren. Het
graan heeft zich door de zijmuur naar
buiten gewerkt, zoals op de foto ook
goed te zien is. De oplettende kijker ziet
dat het pakhuis vroeger vier bouwlagen
telde en heden ten dage nog maar drie.
Tevens valt op dat blijkbaar in 1877 de
tussenruimte tussen de twee pakhuizen
‘De Molukken’ en ‘Batavia’ nog niet
bebouwd was. Dit betekent dat het
tussenliggende pakhuis dat vermoedelijk
de naam droeg ‘Petersburg’ na 1877 is
gebouwd.
In de daaropvolgende periode heeft pakhuis ‘Batavia’ een hele reeks kostgangers
10
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foto: Frans Berkelaar
gehad. Zo meldt de Nieuwe Schiedamsche Courant van 7 november 1928 dat:
“Ingekomen is een verzoek van de N.V.
Kaashandel ‘Vezet’ te Rotterdam om vergunning tot oprichting van een inrichting
tot het opslaan en ter verzending gereed
maken van kaas in het pand Tuinlaan 78”.
Vanaf ca 1934 en wellicht al eerder
huisde H. Jacobs Industrie- en Handelsmaatschappij N.V. op Tuinlaan 76-78,
blijkens de vergunningaanvraag de dato
1934 (gerealiseerd 1936) ten behoeve
van “De inrichting tot het reinigen van
peulvruchten, granen en zaden, annex
erwtensplitterij, in het pand Tuinlaan 76,
door bijtrekking van het pand Tuinlaan
78, en door bijplaatsing en verplaatsing
van electromotoren en arbeidswerktuigen”. In 1925 huisde de N.V. Zakkenen Jute Industrie nog in ‘De Molukken’
en ‘Batavia’ op Tuinlaan 76-78. Reeds
in 1926 echter zijn de twee pakhuizen
‘Petersburg’ en ‘Batavia’, gelegen aan de
Tuinlaan 76 en 78, wellicht vanwege betalingsachterstanden, publiekelijk geveild.
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze rond die tijd
aangekocht door Kaashandel ‘Vezet’.
Blijkens de Schiedamse adresboeken
heeft H. Jacobs Industrie- en Handelsmaatschappij ‘De Molukken’ er tot
minstens 1968 gezeten.

Molukken en Petersburg
De twee pakhuizen genaamd ‘De
Molukken’ zijn vermoedelijk gebouwd
tussen 1832 en 1850. Op de kadasterkaart 1832 komen de twee pakhuizen
immers nog niet voor. ‘Batavia’ is
gebouwd in 1850 en ik heb de stellige
indruk dat ‘De Molukken’ er toen al
stonden. Later, en in ieder geval moet
dit na 1877 geweest zijn, is het pakhuis
‘Petersburg’ gebouwd in de lege ruimte
tussen ‘Batavia’ en ‘De Molukken’.
Kijkend naar de percelen hoorden ‘De
Molukken’ en ‘Petersburg’ mijns inziens
bij elkaar, aangezien ze op de grond van
eenzelfde eigenaar zijn gebouwd (TL76).
Hoogstwaarschijnlijk hebben de pakhuizen oorspronkelijk een andere naam
gedragen, zijn ze later vernoemd naar de
handelsonderneming ‘De Molukken’ en
als zodanig plaatselijk bekend geraakt.
Loopuyt was zeer actief op de Oostzeehandel en veel van zijn pakhuizen dragen
Baltische plaatsnamen. Reden om aan te
nemen dat naast ‘Koningsbergen’ (Kaliningrad) en ‘Petersburg’ (St. Petersburg)
vermoedelijk plaatsnamen uit Baltische
streken op de gevels prijkten.
Cornelis Antonie van der Burg (18201906), brander, koopman en mouter,
trouwde op 25 januari 1850 met

Cornelia Helena Antonia Joanna Maria
Nolet, dochter van Joannes Cornelis
Jacobus Nolet en Antoinetta Calvelage.
Het echtpaar liet rond 1860 een herenhuis bouwen op de Tuinlaan 80 en was
eigenaar van de pakhuizen ‘Batavia’ en
‘Petersburg’. De moeder van Cornelis
van der Burg was ook een Nolet, namelijk Anna Maria Cornelisdr Nolet, een
zus van Anthony Cornelisz Nolet (17851861). Waarschijnlijk was deze Anthony
de eigenaar van het perceel waarop ‘De
Molukken’ zijn gebouwd (TL76). Ik vermoed dat ‘Batavia’ na het huwelijk van
Cornelis en Joanna in 1850 is opgericht.
Op de kadasterkaart van 1832 stond
immers nog geen pakhuis ingetekend. In
1926 zijn de twee pakhuizen ‘Petersburg’
en ‘Batavia’, gelegen aan de Tuinlaan 76
en 78 publiekelijk geveild. De krantenadvertentie voor de veiling uit 1926 rept
over een totaaloppervlakte van 15 are,
32 centiare voor de gebouwen ‘Batavia’
en ‘Petersburg’ met koetshuis, woning
en erf tezamen. Dat zou dus kunnen
betekenen dat met ‘Petersburg’ het gehele gebouwencomplex met de drie
klokgevels is bedoeld.

staande en gelegen aan de Tuinlaan te
Schiedam, wijk B, nummers 113 en 114
(...) ter grootte van dertien vierkante
roeden en een en negentig vierkanten ellen”. De zwart-wit kadasterkaart,
waarop pakhuis ‘Batavia’ (1850) al staat
ingetekend, dateert van ergens tussen
1877 en 1903. Ik schat de kaart op rond
1880. Huize Eendragt staat immers nog
overeind (gesloopt in 1903) en Plein Eendragt was nog niet gevormd (1905).
Achter ‘De Molukken’ staat zo te zien
nog een opstal, wellicht een woonhuis
dat later is gesloopt. Het klooster van de
zusters Dominicanessen op Tuinlaan 82
(huidig: Van der Valk Notarissen) dateert
van 1866. Het herenhuis op Tuinlaan 80
dateert van ca 1860. De ruimte tussen
‘Batavia’ en ‘De Molukken’ is nog niet
opgevuld met pakhuis ‘Petersburg’ en
pakhuis ‘Koningsbergen’ staat nog
overeind. Eigenaar-bewoonster van
Tuinlaan 74, de weduwe Broeksmit-Odé
is blijkens haar overlijdensadvertentie
overleden in 1925, daarna huisde er
een huisarts. Volgens het bouwarchief
Schiedam is ‘Koningsbergen’ verbouwd
en van vier naar twee bouwlagen verlaagd in 1907 en afgebroken in of kort
Koningsbergen
voor 1926 door de nieuwe eigenaar. Op
Pakhuis ‘Koningsbergen’ op Tuinlaan 74 is de vergunningaanvraag voor verbouwing
in 1832 eigendom geweest van Anthony van pand Tuinlaan 74 uit dat jaar staat
Nolet en daarna in 1847 van Pieter
namelijk geen pakhuis meer vermeld.
Jansz Loopuyt. Bij zijn overlijden in 1872
behoorde ‘Koningsbergen’ nog tot zijn te Tot slot
verdelen boedel, omschreven als: “Twee De laatst in de pakhuizen gevestigde
woonhuizen, een pakhuis, genaamd onderneming vanaf ca 1977 tot ca 2013
‘Koningsbergen’, een schuur en erven, was Industrie- en Handelsmaatschap-

pij specerijenhandel ‘De Molukken B.V.’
van Geraldine Overgaag, die de panden
overigens nog steeds bezit. Vanaf 2017 is
één van de panden gedeeltelijk in
gebruik door Jan van Stigt Thans, die het
pakhuis gebruikt voor opslag en er een
‘Loopuyt Gin Experience’ ontwikkelt.
Op de gevel prijkt sindsdien ‘P. Loopuyt
& Co. Distillers-1772’. Wellicht geen
toeval want Pieter Loopuyt kocht in 1910
van burgemeester Brants het herenhuis
op Tuinlaan 80 om er zelf te gaan wonen,
nadat hij teruggekomen was van het plan
zich elders te vestigen. Een Loopuyt valt
immers nooit ver van de boom, of in
dit geval van een graanpakhuis. Uit een
krantenadvertentie uit 1895 (Nieuwe
Schiedamsche Courant) voor een vrijwillige verkoping van het herenhuis Tuinlaan
80, koetshuis en de pakhuizen ‘Batavia’
en ‘Petersburg’ weten we dat ‘Batavia’
ca 9 are (900m2) oppervlakte telde en
‘Petersburg’ op adres TL76-A ca 3 are
(300m2). Tuinlaan 76 was blijkbaar het
koetshuis van in totaal ca 3 are (300m2).
Rond 1926 waren ‘Batavia’ en ‘Petersburg’ tezamen iets meer dan 15 are
(1500m2). ‘Batavia’ is ca 900m2, dus blijft
ca 600m2 voor de rest. Ik denk dus dat
met ‘Petersburg’ oorspronkelijk de twee
‘Molukken’ zijn bedoeld, hetgeen daarna
verbreed is tot het gehele complex van
drie pakhuizen. Vraag blijft natuurlijk of
de drie afzonderlijke pakhuizen oorspronkelijk nog andere namen hebben
gedragen? Wellicht een leuke
breinbreker voor een volgend artikel.
Wie het weet mag het zeggen!
				
tekst: H.L. van Broekhoven

Links: knipsel krantenbank Schiedam, Rechts: Kadaster tekening, bron: wat was waar
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BA ANTJER IN DE PL ANTAG
TV-opnames Baantjer in de Plantage
Afgelopen september zijn in de Plantage opnames gemaakt voor de bioscoopfilm en tv-serie Baantjer over
rechercheur De Cock. De film draait vanaf april volgend
jaar in de bioscoop. De serie zal in het voorjaar van
2020 op televisie te zien zijn. Film en serie spelen zich af
in de roerige jaren 80, als hoofdpersonage De Cock net
rechercheur is geworden. De hoofdrol wordt vertolkt
door Waldemar Torenstra. Tygo Gernandt speelt de
rol van zijn vaste partner, Tonnie Montijn. De jaren 80
staan voor een periode van krakersrellen en protesten,
vooral in Amsterdam, waarbij de spanningen tussen
de krakers en ME hoog opliepen. In de film stuiten De
Cock en Montijn op een moordzaak die leidt naar een
mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix.
Ze moeten alles op alles zetten om een drama op de

kroningsdag te voorkomen. De Plantage diende als decor
voor de Baantjerfilm. Sommige buurtbewoners speelden
mee als figurant.
De panden waar gedraaid is, zijn ter beschikking gesteld
door de eigenaren. De Rode Koffer (Tuinlaan) en de
Timmerwerkplaats van Van Hattem (Lange Nieuwstraat)
zijn recent gekocht door Catint Beheer BV dat weer eigendom is van Theo Buwalda en Klaas Kaptein. Een Fries
en een Zeeuw die beiden een jaar of 15 geleden naar
Schiedam gekomen zijn en die de liefde voor klassieke
panden delen. We hopen in het volgende nummer meer
te vertellen over hun plannen met deze panden, de
vergunningaanvragen lopen of worden binnenkort opgestart. Ook in de Sodafabriek zijn opnames gemaakt.
tekst: Tosca Visser, foto’s: Pauline de Ronde
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ORPHEUS

Herdenking 4 mei
Naar aanleiding van de 4 Mei Herdenking op de kop van de
Plantage is aan Annelies Prins gevraagd een kort artikel
hierover te schrijven voor de Plantagekrant.
“Vorig jaar werd ik gevraagd de koorrepetities over te nemen van
het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus, omdat hun
dirigent ziek was. Natuurlijk deed ik dat en ik werd meteen in het
diepe gegooid, omdat er al allerlei optredens gepland stonden die
door moesten gaan. We gingen er gewoon vol enthousiasme alles
aan doen om die goed te laten verlopen. De mannen moesten
natuurlijk eerst even wennen, zo’n vrouw ervoor. Ze zijn gewend
een stevige borrel te drinken (dat doen ze trouwens nog steeds ...
logisch als echte Schiedammers natuurlijk ...) En met een vrouw in
een mannengezelschap krijg je misschien toch een andere sfeer.
Desalniettemin ben ik gewoon gaan werken aan de muziek:
zangoefeningen, ademhalingstechnieken, fraseringen, teksten, etc.
Met Kerst hebben we optredens gehad in Frankeland, Jacobs Gasthuis, de Basiliek en de Ark, samen met de Rijnmondband, een
lunchconcert bij de gemeente, een inloopconcert in de Grote kerk,
een concert bij de uitreiking van de Geuzenpenning in Vlaardingen
en een jubileumconcert in de Havenkerk met een nieuwgeschreven
compositie voor mannenkoor, saxofoons en slagwerk. En nu dus
weer bij de 4 Mei Herdenking in de Plantage.
Het Orpheus is belangrijk voor Schiedam
Het Orpheus-mannenkoor heeft een rijke geschiedenis, iets
waar we echt trots op mogen zijn. Het koor bestaat nu 150
jaar!

Een citaat uit 1946:
“Het ging gelukkig goed op die zomerdag in 1946. Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus was per trein op weg naar
Breda om de 100ste verjaardag te vieren van z’n erevoorzitter en
medeoprichter M.L. Honnerlage Grete, tot 1919 burgemeester van
Schiedam. De Moerdijkbruggen waren zwaar beschadigd door het
oorlogsgeweld van de jaren veertig en hoewel de NS het spoor weer
hadden hersteld, liep de hartslag bij menig koorlid behoorlijk op
bij het naderen van de brug vanuit Dordrecht. Ze waren de eerste
passagierstrein die als proefkonijn over het Hollands diep gingen.
Zo voelde dat toch een beetje. Enkele uren later gaven zij samen
met het Breda’s mannenkoor een indrukwekkend concert.”
In de lente van 1866 richtten de 44 enthousiastelingen,
onder wie Honnerlage Grete, de Liedertafel Orpheus op.
In 1916 verleende koningin Wilhelmina de vereniging het
prestigieuze voorvoegsel “Koninklijke”. In het Volkspark
-nu genoemd Sterrenbos- kreeg Orpheus z’n eigen openluchtpodium (een soort schelpkoepel met goede akoestiek), waar
het zomeravondconcerten gaf.Onder dirigent Eduard Flipse
werd veel modern werk van Nederlandse componisten uitgevoerd. Ze zongen in het Concertgebouw in Amsterdam en met
het Rotterdams Philharmonisch.
Wat een eer dat ik nu als eerste vrouw na 150 jaar mannelijke
dirigenten (zie lijst met dirigenten) het stokje overneem! En
helemaal leuk om te bedenken dat de mannen unaniem mij
verkozen in hun algemene ledenvergadering.
tekst: Annelies Prins, foto: A. van Boerum
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ENIGMA 2
Velen van u reageerden op het enigma van het
achtergelaten kinderfietsje; blijkbaar hebben
meer mensen zich hierover verwonderd.
Iets anders opmerkelijks: heeft u zich ook wel
eens afgevraagd of het na het consumeren van
een blikje energiedrank alsnog extra moeilijk is
om ermee de vuilnisbak te bereiken? Hoe zou
dat toch komen? Wellicht hebben de drinkers
nog altijd niet genoeg energie of zijn ze toch ergens heen gevlogen? Heeft er iemand een idee?
foto: Jolande Bosch

ZOEKPLAATJE
Kijk eens goed rond als u volgende keer
in en om de Plantage wandelt of fietst!
Het zoekplaatje van vorige keer was de
Makkerstraat 3, een mooi detail van de
voorgevel. Deze keer weer een mooi
plaatje van een kunstig detail. U kunt
uw antwoord mailen naar:
red.plantage@gmail.com.
foto: Kirstain Houweling

HERFST
De herfst is nu toch echt begonnen
en daarmee regent het prachtige
bladeren in het park. De redactie is
benieuwd naar alle blad-verzamelingen, blader-tekeningen en herfsttafels die er rond de Plantage allemaal worden gemaakt. Stuur je foto
naar red.plantage@gmail.com
foto: Jolande Bosch
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MUZIEK IN HET PARK

Van links naar rechts: Myriam Gaasbeek (zang), Ties Laarakker (contrabas), Dirk Hijma
(gitaar) en Jasper van Damme (saxofoon)

Een echte lazy sunday afternoon was het met heerlijke
luistermuziek in ons eigen park op zondag 12 augustus.
Het idee was om een podium te bieden aan muzikanten
uit de Plantage. Bewoners met vrienden en familie Voor

Het kwartet die middag bestond voor de helft uit
Plantagebewoners en Annelies Prins zong twee speciale
nummers mee. Alles werkte mee, het was stralend weer,
iedereen genoot van de muziek. Voor herhaling vatbaar!

de gelegenheid twee zangeressen, Myriam Gaasbeek en Annelies
Prins konden neerstrijken op het gras, voor een hapje was tekst en foto boven: Kirstain Houweling

royaal gezorgd. Drankjes neem je zelf mee stond in de
uitnodiging, dus iedereen had z’n favoriete drankje mee foto onder: Rogier Brans: Voor de gelegenheid twee zangeressen,
Myriam Gaasbeek en Annelies Prins
en deelde uit.
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K .BOUTERNIEUWS

Foto’s, tekst en opmaak:
Mirjam Ott
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AFSCHEID VAN EEN K ASTANJE
‘Bij kastanje in Tuinlaan (Plantage) is witrotgerelateerde
schimmel (oesterzwam en bundelzwam) geconstateerd;
boom is inmiddels volledig afgestorven.’
Dat verklaarde waarom op een prachtige morgen in september een stoere man met kettingzaag in een hoogwerker druk in de weer was. Een dag later restte een
hoopje houtsnippers, de majestueuze kastanje met nare
ziekten onder de leden is geschiedenis. Rest ons om
middels dit kleine artikel even stil te staan bij deze reus
die vele jaren het park heeft bewoond. Die getuige was

van spelende kinderen, verliefde paartjes, blowende
pubers en dominee Wuister die met hen in gesprek ging.
En wie weet wat de boom nog meer zag? Naar de leeftijd
moet ik raden want ringen tellen kon nog niet op die
vroege ochtend. Weet iemand het?
Wel weet ik dat de gemeente een herplantplicht bij de
vergunningverlening voor de kap heeft opgelegd voor
een boom met een omtrek van 30-35 cm op 1.30 hoogte.
Mooie aanleiding voor een feestje?

Tekst en beeld: Anke Bodewes
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HAZELNOOTSCHUIMTAART UIT DE PLANTAGE

Voor het schuim:
•150 gram hazelnoten
•sinaasappel- of limoenschil
•6 eiwitten
•snufje zout
•200 gram suiker
•100 gram poedersuiker
•1 eetlepel maizena
IIn de Plantage, ter hoogte van Tuinlaan 64/66 staan 2 Turkse hazelaars
die in de nazomer meestal heerlijke
hazelnoten geven. De oogst was dit
jaar enorm, dus er viel genoeg te
rapen. Je kon de ingepakte noten
overslaan, die laten zich sowieso heel
lastig uit de plakkerige vruchthulzen
halen.
Het echte werk begint pas na het
rapen: de harde schil eraf halen. Dat
kun je natuurlijk met een notenkraker
doen, als je een goeie hebt, of anders
met een hamer (nadeel, de schillen
vliegen door heel de kamer) of met
een nijptang (werkt goed!). Een flinke
klus, waarbij je niet teleurgesteld
moet zijn over het resultaat: je houdt
zonder schil ongeveer 1/5 over van
wat je geraapt hebt.
Als de schil eraf is, laat je de hazelnoten goed drogen. Het is handig is
om ze meteen te roosteren. Dan kun
je ze goed bewaren. De hazelnoten
zijn heerlijk om ‘zo’ te eten (rijk aan
vitamine E): een handje in de salade,
een handje mee in de broodtrommel, een handje door de yoghurt
met gedroogd fruit en wat honing, of:
je maakt er hazelnootpasta van. Ook
lekker.

Dit is het recept van onze
hazelnootschuimtaart met
hazelnoten uit de Plantage.
En die is natuurlijk niet te
versmaden …

Verwarm de oven op 140 graden.
Hak de hazelnoten in stukjes (niet
fijnmalen). Klop de eiwitten met
het zout in een vetvrije kom: Als
het mengsel schuimig begint te
worden, doe je 1 deel van de suiker
erbij. Dan klopt je weer verder en
doe je het 2e deel en vervolgens
het 3e deel van de suiker erbij.
Klop tenslotte de poedersuiker
en maizena erdoor. Je bent 4 à
5 minuten aan ’t kloppen. Spatel
dan de gehakte hazelnoten en wat
geraspte sinaasappel- of limoenschil door het eiwitschuim. Doe
het mengsel in een spuitzak. Spuit
3 ronde plakken van ongeveer 22
cm. Doorsnede op een bakplaat
(de lagen van de taart). Laat ze
een uur bakken en dan afkoelen.

Voor de vulling en decoratie:
•kopje espresso - sterk! met bruine suiker
•200 gram mascarpone
•30 gram poedersuiker
•250 gram slagroom
•30 gram kristalsuiker
(en slagroomversteviger). Schep
de geklopte slagroom bij het
mascarponemengsel en doe de
koffie erdoor. Schep alles luchtig
door elkaar.

Spuit een deel van het mengsel
met een spuitzak op een van de
schuimplakken. Leg de 2e schuimplak erop. Spuit nog een deel van
het mengsel op de 2e schuimplak.
Leg de 3e schuimplak erop.
Bestrijk de taart met een spatel
met een laatste laagje van het
mengsel. Versier hem eventueel
met wat gekaramelliseerde of
in chocolade gedoopte hazelnoten. Of versier ‘m vlak voor het
serveren met wat gewone hazelnoten, omdat die anders zacht
worden. Zet de taart een tijdje
Roer wat bruine suiker door de in de koelkast, voordat je ‘m gaat
sterke koffie. Meng de mascar- eten.
pone met de poedersuiker. Klop
de slagroom met de kristalsuiker tekst en beeld: Weke Ilik
21
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OUD PAPIER
2018 / 2019

Colofon

De oude kranten in onze buurt
worden opgehaald door Irado in
samenwerking met de Jozefschool
voor aanschaf van o.a. nieuwe
schoolboeken. Steun dit initiatief
door uw oud papier elke tweede
donderdag van de maand in
kartonnen dozen buiten te zetten:

U kunt lid worden van de Belangen- en bewonersvereniging ‘De
Plantage’ voor 20 Euro p.p. per jaar.

8 november
13 december
10 januari
14 februari
14 maart
11 april
9 mei

De Plantagekrant is het informatie- en ledenblad van belangen- en
bewonersvereniging ‘De Plantage’.
De inhoud geeft niet voetstoots de
meningen/standpunten van de vereniging en/of haar bestuur weer.

sc
foto onder: To

a Vissers

Lidmaatschap

BESTUUR

Riet Zuiderweg-Menu (secretaris)
Tuinlaan 92, Huib Sneep (voorzitter) Tuinlaan 58, Rogier Brans (penningmeester) en Judith Rietveld (lid)

SECRETARIAAT

secretariaat@plantagebewoners.nl

Redactie

Ruimtelijke ordening

Tosca Vissers (mail@toscavissers.nl)

Hanging Baskets

Jan Meeuse (j.chr.meeuse@planet.nl),
Judith Rietveld (rietv866@planet.nl)

TELEFOONNUMMERS

IRADO
Afvalverzameling & werkzaamheden
openbare ruimte: 010-2621000

Groenvoorziening,

Dhr. Chris Smit: 010-2621000

Tosca Vissers, Anke Bodewes
Mirjam Ott, Weke Ilik (Eindredactie) Jolande Bosch (Vormgeving)

Geluidsoverlast/Milieuverontreiniging

Park

Havendienst

Riet Zuiderweg-Menu, Huib Sneep
(secretariaat@plantagebewoners.nl)

Welkom

Cock Janse (cockjanse@kpnmail.nl)

DCMR meldkamer: 0888 333 555

Binnenvaartschepen: 010-6315301

Politie Wijkteam Zuid

Dhr. Kees Koopmans: 0900-8844

xx
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Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

Speciale blend van gelagerde granen-eau-de-vie
De bijzondere combinatie van KETEL 1 Matuur en
sterke hete koffie met koele room is een ware
smaaksensatie. Een échte Hollandse koffie met
een eigenzinnig karakter.
Verwarm een hittebestendig glas voor met heet
water. Schep twee theelepels bruine suiker in het
glas. Voeg 35 ml KETEL 1 Matuur toe. Schenk er
sterke, hete koffie bij. Roer een paar keer om.
Laat de slagroom voorzichtig op de koffie glijden
tot het glas precies gevuld is.

EEN VERHAAL APART
24

PLANTAGE KRANT O K T O B E R 2 0 1 8

KETEL1.NL

