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Nu het erop lijkt dat we voorlopig een tijdje van corona 
af zijn, kunnen we voorzichtig plannen gaan maken voor 
activiteiten. Binnenkort zal via de nieuwsbrief een da-
tum voor een ALV bekend worden gemaakt, de tuinier- 
agenda staat in deze Plantagekrant en er worden plannen 
gemaakt voor een lenteborrel. 

Rond Kerst kon de jaarlijkse borrel helaas niet doorgaan. 
Kleine troost was een kerstboom, die door de gemeente 
gesponsord werd en door wat bewoners versierd is. De 
Hanging Baskets zijn weer besteld. Iedereen die hier een 
bijdrage aan geleverd heeft, wordt weer hartelijk bedankt! 

Er is door de gemeente en Irado hard gewerkt aan het 
uitbreiden van de ondergrondse afvalcontainers. Daar-
naast komt er ter hoogte van de voormalige totempalen 
rond 30 april een wormenhotel, waarin groen afval tot 
compost verwerkt zal worden door een aantal gespecia-
liseerde wormen uit Delft. 

Het grind voor de paden in het park wordt ook aange-
vuld, zodat de paden er ook weer wat verzorgder uit 
zullen zien. Verder zijn er op twee plekken in het park 
afvalzakjes voor hondenpoep opgehangen. Deze worden 
regelmatig bijgevuld door bewoners. Hopelijk helpt dit de 
hoeveelheid poep in het park wat te verminderen. 

Het Blauwhuiskwartier begint zich te vullen met nieuwe 
bewoners van de Plantage. We zullen deze bewoners  
benaderen om ook lid te worden van de bewoners-
vereniging, voor zover ze dat nog niet zijn natuurlijk.   

We hopen u allen spoedig weer te kunnen zien op de 
algemene ledenvergadering!  
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Drukwerk: 
Magneet Communicatiecentrum (Schiedam)

Foto voorkant: 
Rogier Brans

Van het bestuur

Plantagekroniek
Lieve Plantage, 

Nu het einde van de pandemie in zicht komt, wordt het 
tijd dat ik me eens persoonlijk tot jou richt. Je bent het 
vast niet gewend, misschien is het wat ongemakkelijk, 
maar ik vind dat het moet. 

Al meer dan twee jaar ben je getuige van stromen wande-
laars die – met of zonder gezichtsbedekking – over jouw 
paden dwalen. Niks nieuws zul je zeggen. Je hebt er al 
zoveel zien komen en gaan en ik snap dat je niet altijd 
blij met ze was. Hoe ik dat weet? Tsja, misschien moet ik 
zeggen dat ik het vermoed. Het merendeel van de tijd 
zwijg je, behalve als er een storm over je heen raast en je 
met dode takken en bladeren om je heen strooit. En als 
je echt kwaad bent, gaat er zomaar een boom om. Maar 
meestal houd je je gedeisd. Ik weet wel dat dat een typ-

isch mensenwoord is, maar ik weet zo gauw geen beter. 
Ik ben geen expert in het praten met bomen en struiken. 

Vanuit je lange voorgeschiedenis kijk je toe: soms ver-
baasd of geamuseerd naar de jonkies op de bankjes met 
hun hormonale opvliegers, of naar de hondenbezitters, 
die je hebt ingedeeld in twee categorieën: met en zonder 
poepzakje. De schuifelende oudjes, racende scootmo-
biels en de onvermijdelijke kinderwagens. Je ziet ze voor-
bijtrekken; het zal jouw tijd wel duren. Maar de laatste 
twee jaar lijd je onder een groot probleem: weggegooide 
mondkapjes; op de grasvelden, hangend in de struiken, 
drijvend in de plassen water op de paden. Je voelt je 
vernederd, misbruikt, niet meer dan een vuilstortplaats. 
Aan je randen zijn nieuwe ondergrondse vuilcontain-
ers geplaatst, maar de rotzooi in je kern verandert er 
nauwelijks door. 

Beste Plantage, Het kan zijn dat ik je teveel menselijke 
eigenschappen toedicht. Misschien voel je dat wel als een 
diskwalificatie. Menselijke drijfveren, gevoelens en ge-
dragingen ken je niet. Waarschijnlijk wil je je daar ook 
niet mee inlaten. Gelijk heb je. Je bent al zoveel verder 
dan wij met het opruimen van je eigen rommel. Je laat 
je bladeren verrotten, de planten en bloemen sterven 
jaarlijks af en zorgen voor voedsel in de toekomst. Al het 
materiaal dat je produceert, is afbreekbaar. Je hebt gelijk, 
wij kunnen nog veel van je leren. Of dat gebeurt is een 
vraag. Maar ik moet optimistisch blijven. 

Plantage, Ik wens je weer een mooi voorjaar en een 
vruchtbare zomer toe. 

Liefs, 

Kronikeur 

Stichting KunstWerkt heeft een nieuw onderkomen 
aan de Plantage: in het oude postkantoor. Samen 
met Stichting Tone & Image en Art Gallery Voûte. 

Graag wil Stiching KunstWerkt ons allemaal 
verwelkomen bij de Openingstentoonstelling:

DE MAGIE VAN POLAROID
een expositie over directklaarfotografie in nederland

Van 10 juni t/m 10 juli, Lange Nieuwstraat 191 
Openingstijden: donderdag tot en met zondag, 13:00 - 
17:00 uur. PREVIEW voor Plantagevereniging op 
donderdag 9 juni (uitnodiging volgt nog)

Polaroid: Barend Houtsmuller
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Eerder dit jaar ontstond het idee om te schrijven over de ener-
gietransitie van gebouwen en dan specifiek over de oudere en 
vaak minder goed geïsoleerde panden in onze buurt. Hiervoor 
ging ik op zoek naar een woning uit de bouwperiode vóór 1950 
die al volledig van het aardgas af is. Jammer genoeg heb ik deze 
nog niet gevonden, wel kwam ik uit bij een gemeentelijk monu-
ment aan Tuinlaan 98 waar de begane grond volledig van het gas 
af is. 

“Hoe bevalt de gasloze woonlaag?” is een veel gestelde vraag 
aan Joost en Urlien Strik van Tuinlaan 98. Kort samengevat: “Het 
bevalt goed als je het op de juiste manier gebruikt”, vertellen zij. 
Sinds 2020 wonen ze, samen met hun drie zoons Vasco, Manu 
en Baldr, in de woning. Dit pand is ook wel bekend als Huize Bra-
bant. De fotostudio Huize Brabant was er vele jaren gevestigd. 
De grote ruit aan de straatzijde herinnert aan de voormalige 
winkeletage op de begane grond. De naam vindt zijn oorsprong 
vlak na de oorlog toen een groep zusters uit Brabant er werd ge-
huisvest vanwege de wederopbouw in Schiedam. De familie Strik 
is niet nieuw in de buurt, want hun vorige woning was aan Tuin-
laan 38. Tuinlaan 98 hebben zij helemaal opgeknapt naar eigen 
smaak binnen de kaders die gelden voor gemeentelijke monu-
menten en volgens hun eigen duurzame ambities. Allebei vinden 

De familie Strik, Foto: Mirjam Ott

De energietransitie 
Nederland en Europa streven naar een 
energiesysteem waarbij nog nauwelijks 
CO2 vrijkomt, met als doel de klimaat-
verandering tegen te gaan. Daarnaast is 
er in Nederland steeds minder aardgas 
beschikbaar. De eerste stap is het ver-
minderen van de vraag, wat te realiseren 
is door isoleren, gevolgd door het toepas-
sen van duurzame energiebronnen zoals 
elektriciteit uit wind en zon en duurzame 
warmte-bronnen zoals aardwarmte, 
groene waterstof en restwarmte.  

De gemeente Schiedam heeft een stap-
penplan opgesteld voor de energietran-
sitie. De gemeente zet in op een combi-
natie van alternatieven voor aardgas. De 
keuze wordt bepaald door aan de ene 
kant de aanwezigheid van een warmtenet 
en aan de andere kant de mate waar-
in een wijk is geïsoleerd. Hoe beter de 
isolatie hoe gemakkelijker verwarmd 
kan worden met een lage temperatuur 
warmte systeem. Voor de Plantage is nog 
geen deelplan uitgewerkt door de ge-
meente. Keuken, Foto: Mirjam OttEtalageruit, Foto: Mirjam Ott

Gasloos in de Plantage?

ze het belangrijk een bijdrage te leveren aan een betere wereld, waarbij Urlien de idealist is en Joost de financiële 
haalbaarheid in het oog houdt.  

Gasgestookt 
De begane grond was uitgerust met ouderwetse kolomradiatoren; dikke stalen waterleidingen waren in het zicht 
gemonteerd en gingen dwars door het ornamenten plafond. Dat moest anders en hiermee kwam de vraag of deze 
etage dan nog wel gasgestookt verwarmd moest worden. Ze maakten de afweging op basis van de ontwikkelingen in 
de energietransitie, de kosten en de woonkwaliteit van de verschillende systemen. Ze besloten elektrische vloerver-
warming toe te passen in de woonkeuken en zitkamer, dit is één ruimte. De elektrische vloerverwarming bestaat uit 
drie afzonderlijk te bedienen zones; de keuken, rondom de eettafel en bij de zithoek. De begane grond wordt in de 
ochtend en aan het einde van de dag intensief gebruikt. Overdag staat de verwarming op een lage temperatuur. De 
elektrische vloerverwarming warmt snel op en is geschikt voor ruimten die niet permanent worden gebruikt. Joost 
liet zien hoe de temperatuur in korte tijd van 17,5 graden naar 21 graden opwarmt. In de wasruimte en garderobe 
is een elektrische plafondverwarming aanwezig, deze geeft een prettige stralingswarmte en is ook geschikt voor 
snelle opwarming. Dit systeem wordt alleen kortdurend gebruikt. Het paneel in de garderobe dient zelfs alleen als 
vorstbescherming. 

 
Programmeren 
Het warm water in de keuken komt uit een elektrische boiler in het aanrechtkastje en er wordt elektrisch gekookt. 
Joost en Urlien vinden het belangrijk om bewust om te gaan met het energieverbruik. Hierbij helpt de techniek hen 
enorm, door alles te digitaliseren en op elkaar af te stemmen. De verlichting gaat bijvoorbeeld automatisch aan als 
het rookalarm afgaat. Verwarming en verlichting zijn overal vandaan te programmeren en te bedienen. Ook is real-
time te volgen wat het energieverbruik én de energieopbrengst is, dat helpt bij de bewustwording. Zo resulteerde 
het uitzetten van het automatische programma van de elektrische vloerverwarming voor de oppas, onlangs in een 
uitschieter in verbruik aangezien de verwarming vervolgens de hele nacht aan stond. Ook op de andere etages is 
bewust gebruik het motto. Op de eerste etage hebben zij een hoog rendement houtkachel die ook zorgt voor ver-
warming op de tweede etage. De radiatoren hoeven niet vaak aan.  (vervolg op pagina 7)
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Regels
Omdat de woning een gemeentelijk monument is, van 
binnen en buiten, gelden strengere regels als zij veran-
deringen willen aanbrengen. De regels ten gunste van het 
monument zijn bovendien vaak strijdig met de isolatie-
adviezen die bijdragen aan het verminderen van de ener-
gievraag. Waar mogelijk is isolatie aangebracht. De ramen 
zijn veelal nog voorzien van enkel glas. Op de verdieping 
wordt dit gecompenseerd door heel dikke gordijnen. De 
originele stucplafonds met ornamenten zijn nog intact. 
Op de verdieping ontbraken de en-suitedeuren, deze zijn 
weer geplaatst en binnendeuren zijn waar mogelijk gere-
noveerd.  

Het grote raam
De woning is gebouwd tussen 1904 en 1908. Nadat de 
grote ruit aan de voorzijde al was geplaatst, is het een ge-
meentemonument geworden. Dit raam is dan ook onder-
deel van het gemeentelijk monument en kan niet zomaar 
vervangen worden, bijvoorbeeld door de oorspronkelijke 
gevelindeling van rond 1905. De meeste mensen zullen 
dit grote raam wel kennen, het doet je vermoeden dat 
er iets te doen is in het pand. Ze krijgen hier dan ook 
geregeld vragen over, bijvoorbeeld “Is het een kookstudio 
of galerie?”, of “Wat kun je hier kopen?” Joost vertelt dat 
hij blij is met het grote raam. De woning is best diep en 
aan de achterzijde is maar een kleine glasopening in de 

De temperatuur is regelbaar per zone, Foto: Mirjam Ott

xx

 

tuindeuren. Ze hebben dan ook bewust geen gordijnen. 
Prettig is, dat de woonkamer aan de achtergevel in 
een zitkuil is geplaatst waardoor je hier heerlijk uit het 
zicht kunt zitten. Urlien vertelt dat ze uitkijkt naar de 
feestdagen, want dan wordt er weer groots uitgepakt 
achter het raam. Dit leidt de aandacht van passanten af 
van wat er in de woning daarachter gebeurt. “Je kunt 
dan prima in je blote kont een dansje doen, zonder dat 
iemand het door heeft” zegt Urlien lachend.  

Joost en Urlien hebben samen het administratiekantoor 
Strikt Administraties, gevestigd op de Westvest. Ze heb-
ben dit opgericht vlak na de geboorte van hun eerste 
kind. Zij ondersteunen veel kleine ondernemers, waar-
van het overgrote deel in Schiedam is gevestigd. Dit laat-
ste maakt dat ze betrokken zijn bij de lokale ondernem-
ers, wat het werk heel gaaf maakt.  

Tekst: Mirjam Ott
  

Verwarming aan het plafond, Foto: Mirjam Ott
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Monumententweeluik

was een Italiaans architect, neergestreken in Nederland. 
Hij ontwierp onder andere het Stedelijk Museum in 
Schiedam. Beide gebouwen hebben veel stijlovereenkom-
sten. Het huis heeft vele bijzondere kenmerken en alles 
is nog in goede staat. Aan de buitengevel vallen de be-
werkingen boven de enorme deur het meest op. Binnen 
vergaap je je aan de prachtige toog van de tussendeuren, 
die de voor- en achterkamer scheiden. Alle plafonds, wel 
zo’n vier meter hoog, hebben fantastisch stucwerk met 
duidelijke afbeeldingen.” 

 Wat vind je zelf het mooiste of leukste aan het 
pand?   
“Moeilijk! De entree en de rijk bewerkte trap naar de 
eerste verdieping zijn prachtig. Ik voel me steeds weer 
een prinses als ik naar beneden kom. Vele kinderen zijn 
hier langs de trapleuning naar beneden gegleden. Ook 
de voor- en achterkamer zijn schitterend en ondanks de 
hoogte van de plafonds zijn het intieme kamers, waar je 
bijvoorbeeld met Kerstmis heerlijk kunt samenzijn. 

De tuin is een fantastische plek, grenzend aan het wa-
ter. Eigenlijk geniet ik nog dagelijks van de lichtval van de 
zon in de keuken of de maan, die vol in de serre schijnt. 
Het huis biedt ruimte en tegelijkertijd knusse plekjes, 
zoals de serre en de eetkeuken.” 

Wat weet je van de geschiedenis?    
“Ondanks de brand is er toch nog wel enige geschie-
denis bekend. Zo heeft vrijmetselarij ‘De Rijzende Zon’ 
zich hier jaren gehuisvest en hebben de jezuïeten het 
pand bewoond. Het achterhuis, aangebouwd ergens na 
1900, werd als stilteruimte gebruikt voor hun religieuze 
diensten. Zij hebben er prachtige glas-in-loodramen in 
aangebracht. Sinds 2009 heb ik hier mijn yogastudio en 
vaar ik mee op die stilte. Het voelt alsof het mij gegund 
is om hier al twaalf jaar een mooie studio te draaien, 
waar veel mensen die rust ervaren. Wij hebben destijds 
het huis gekocht van een loodgieter die hier acht kin-
deren heeft mogen opvoeden, een van de redenen dat 
het huis voldoende slaapkamers heeft!” 

Tekst: Anja Beverwijk

Cecilia en haar hondje Bonnie
Foto: Cecilia Huisman

En-suite deuren met ornamenten, Foto: Cecilia Huisman

Langs de Plantage staan heel wat monumenten, zowel 
rijks- als gemeentelijke exemplaren. het zijn er zelfs 
zoveel, dat een nieuwe rubriek gerechtvaardigd is. Net 
als in de vorige Plantagekrant, leggen we ook deze keer 
twee van deze panden onder de loep: in welke stijl zijn 
ze gebouwd, hoe lang staan ze er al, en  - ook niet 
onaardig - wie wonen er nu? In dit tweede Monumen-
tentweeluik: Tuinlaan 24 en Lange Nieuwstraat 1.

Tuinlaan 24  
Huidige bewoners: Cecilia Huisman en hond Bonnie, 
sinds 1994. Voorheen met gezin, maar de kinderen zijn 
inmiddels uitgevlogen. 

Is dit een rijks- of gemeentelijk monument? 
Wat is het bouwjaar?  
Cecilia: “Het huis is een rijksmonument, een zogenaamd 
Patriciërshuis. Dat wil zeggen dat het huis gebouwd en 
bewoond werd door de net-niet adel. Men was wel van 
zeer goede afkomst en behoorlijk rijk. Geld speelde geen 
rol bij de bouw van de woning. Het huis is dan ook rij-
kelijk voorzien van ornamenten, stucwerk, marmer en 
lambrisering. Het exacte bouwjaar is niet bekend, omdat 
het gemeentearchief van Schiedam jaren geleden werd 
geteisterd door een brand. Veel informatie is toen ver-
loren gegaan. De inschatting is bouwjaar 1820-1830.” 

In welke stijl is het huis gebouwd?   
“Het huis is ontworpen naar de geest van Carlo Gio-
vanni Francesco Giudici in de Lodewijk XVI-stijl. Giudici 

Het pand aan de buitenkant
Foto: Cecilia Huisman

Zitje in de woonkamer
Foto: Cecilia Huisman
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Monumententweeluik

kon vertellen over hoe het was om hier te leven. Zij is 
de dochter van meneer Schier, die na de oorlog met zijn 
Engelse vrouw in het huisje neerstreek als brugwachter. 
Zij woonden hier tussen 1946 en 2001. Door haar weet 
ik nog welke elementen er destijds ook al in het interieur 
aanwezig waren.” 

Wat vind je zelf het mooiste of bijzonderste 
aan je pand? 
“Oei, dat is lastig want dat is een heleboel. Bij de ver-
bouwing heb ik eerst alles zoveel mogelijk kaal gemaakt en 
weer opgebouwd zoals het ongeveer moet zijn geweest, 
maar dan goed geïsoleerd. Dat maakte het verblijf hier 
ook een poos niet aangenaam omdat het bijvoorbeeld 
eerst tochtig, koud en stoffig was. Maar langzamerhand 
deed ik steeds meer ontdekkingen en kon ik steeds meer 
elementen echt weer in hun beste hoedanigheid zien. 
Zoals de trap: die heb ik in twee weken helemaal kaal 
gemaakt en gelakt. Hetzelfde geldt voor de plafonds en 
vloeren. Op de verdieping zit bijvoorbeeld een authen-
tieke Amerikaans eiken vloer die ik met harde olie be-

handeld heb, waardoor je nu de prachtige kleur kan zien. 
Isoleren was ook een hele uitdaging omdat ik het histo-
rische plafond eerst deels heb moeten weghalen om het 
materiaal weg te kunnen werken en vervolgens weer 
precies moest terugbrengen. Ook heb ik door toepas-
sing van op maat gemaakte voorzetramen gezorgd dat 
de authentieke ramen niet werden aangetast, maar er 
toch een comfortabel binnenklimaat ontstaat dat ook 
nog te ventileren is. Ook heb ik door het installeren 
van een grote speksteenkachel gezorgd dat de ruimtes 
in huis goed verwarmd kunnen worden. Juist omdat het 
nu zo aangenaam is binnen is dat wel iets waar ik extra 
van geniet. Natuurlijk zijn ook de kleuren en verfsoorten 
die met hulp van kleur- en conservatie-expert Willianne 
van de Sar en vakschilder Willem Kok zijn uitgezocht en 
aangebracht een bron van woonplezier.  

Ambachtelijkheid is voor mij ook gewoon een grote in-
spiratiebron. Ik ben gitarist en heb een paar gitaren, zoals 
een gitaar van Peer Dellen, waarvan het hout en lakwerk 
zo bijzonder zijn. De wetenschap dat hij met zoveel liefde, 

Dochter van de oude brugwachter 
in de deuropening.

Langs de Plantage staan heel wat monumenten, zowel 
rijks- als gemeentelijke exemplaren. het zijn er zelfs 
zoveel, dat een nieuwe rubriek gerechtvaardigd is. Net 
als in de vorige Plantagekrant, leggen we ook deze keer 
twee van deze panden onder de loep: in welke stijl zijn 
ze gebouwd, hoe lang staan ze er al, en  - ook niet 
onaardig - wie wonen er nu? In dit tweede Monumen-
tentweeluik: Tuinlaan xxx en Lange nieuwstraat xxx.

Lange Nieuwstraat 1 
Huidige bewoner: Vincent Janse, eigenaar sinds 2012 en 
bewoner sinds 2017 

Is dit een rijks- of gemeentelijk monument? 
Wat is het bouwjaar? 
Vincent: “Dit is een gemeentelijk monument, 
het bouwjaar wordt geschat circa 1880 maar ik heb geen 
exact bouwjaar kunnen vinden en zou dat graag weten. 

Voor welke functie is het huis gebouwd en zie je 
dat nu nog terug? 
“Het huis is gebouwd als brugwachtershuisje, de brugwachter 
woonde er ook met zijn gezin. Er hangt een bord aan de zij-
kant van de garage waarop informatie moet hebben gestaan 
en er is toegang tot de kade om de brug te bedienen.” 

Wat weet je van de geschiedenis? 
“Via het gemeentearchief en door de renovatie ben ik 
veel te weten gekomen over de bouwkundige geschie-
denis. Daarnaast ontving ik onverwacht een brief en later 
een bezoekje van een oud-bewoonster, die mij ook veel 

Oude ansichtkaart met het 
brugwachtershuisje

zorg en kunde gemaakt is, maakt het voor mij extra bij-
zonder om daar dan op te spelen. Zo is het ook met dit 
huis. Ik heb nu bijna alle ruimtes van onder tot boven 
gerenoveerd en vaak in overleg met andere liefhebbers 
keuzes gemaakt die dit bijzondere pandje recht doen. 
Hier wonen en werken wordt daardoor steeds fijner, 
naast dat het natuurlijk ook steeds comfortabeler wordt 
omdat er steeds meer is afgewerkt. Uiteraard is de kade, 
het ‘erfje’ om het huisje ook heel fijn in de zomer om een 
beetje buiten te koken en te genieten van de zon. 

Het was ook altijd heerlijk om hier met mijn hond Flynn 
te zijn, die voelde zich op zijn gemak en had zijn eigen 
lievelingsplekjes en gewoontes in huis. Hem mis ik erg 
sinds hij een half jaar geleden plotseling kwam te over-
lijden want dit was ook echt het huis van Flynn. “ 

Tekst: Jolande Bosch
 

Opdreden van Vincent met zijn band met gi-
taar van Peer Dellen, Foto: Ron Varik

Foto van Vince met zijn ouders en Flynn bij het huis Foto: Louis 
Haagman voor jubileumboek Plantage.
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De laatste 20 jaar is de Plantage verrijkt met verschil-
lende kunstwerken. Een enkel is ook weer verdwenen 
of verplaatst. Zo zijn de Totempalen van kunstenaar 
Frans Huisman ter hoogte van de Lange Nieuwstraat 
101 recent verwijderd. We hopen op een nieuw kunst-
werk in het park. Buurtbewoner Kirstain Houweling is 
hierover in gesprek met de gemeente en is op zoek 
naar fondsen voor de realisatie.  

Het vliegtuig “La destination Suprème II” van kunstenaar 
Michel Snoep maakte 11 februari onvoorzien nog ‘een 
vlucht’ naar de lindeboom enkele meters verderop. 
De hemelboom op de originele locatie was dood en 
moest gekapt worden. De verplaatsing had wat voeten 
in de aarde. Na de kap werd het vliegtuig gedeeltelijk 
uit elkaar gehaald en verplaatst naar de nieuwe locatie: 
om de boomstam van een linde werd het vliegtuig 
weer één geheel. In overleg met de commissie Kunst 
in de openbare ruimte is de neus van het vliegtuig wat 
gedraaid, zodat hij ‘ruimte heeft om weg te vliegen’. 

tekst: ??

Plantagekunst

Totempalen van Frans Huisman, Foto: Kunstwacht

Vloegtuig La destination surpreme van Michael Snoep, Foto: Charles 
Zuideweg
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IM Henk Magrijn
“Voor hetzelfde geld heb je een mooi pand” 

Een gevleugelde uitspraak van de nu bijna een jaar gele-
den overleden Henk Magrijn, voormalige eigenaar van 
Architéma Architectuurstudio (heden werkend onder de 
naam Stats Architecten) gevestigd op de 2e verdieping 
van KomKids aan de Gerrit Verboonstraat 15, op de kop 
van onze mooie Plantage. We spraken met Ralph van de 
Donk, zijn collega. 

HTS 
Henk werd op 29 december 1950 in Schiedam geboren. 
Zijn vader was constructeur en eigenaar van Project En-
gineering Magrijn aan de Tuinlaan 44-46 in Schiedam. 
Na zijn studie aan de HTS verdiepte hij zich eerst in het 
ontwikkelen van muziekboxen, samen met goede vriend 
Frank. Zij waren daarin zeer succesvol. Binnen het bedrijf 
van zijn vader was er steeds meer vraag naar architec-
tonisch ontwerp naast de constructieve werkzaamheden. 
Henk heeft toen een aantal jaren de architectuurafdeling 
van zijn vaders zaak gerund. Aan het eind van de jaren 

tachtig ontstond er onenigheid tussen vader en zoon over 
de koers die het bedrijf zou moeten varen. 
Henk besloot om een eigen architectenbureau te starten 
samen met architect Bleeker en zo ontstond Bleeker en 
Magrijn en later, rond 1990, Architéma gevestigd aan de 
Burgemeester van Walsumweg in Rotterdam. De band 
met zijn vader is nooit meer goed gekomen. 

Architéma 
Vanuit Rotterdam concentreerde het bureau zich hoof-
dzakelijk op de utilitaire projecten. Zo ontwikkelde het 
een aantal panden voor MAN-trucks. Vooral het pand in 
Gorinchem viel op als landmark. Meestal waren de op-
drachtgevers minder ambitieus. Henk was een fervente 
hockeyer van Asvion. Veel van de projecten uit de eerste 
jaren van zijn eigen bedrijf hadden een relatie met clubge-
noten van Asvion. Zo werd voor JaWa sport het pand 
ontworpen aan de Jan Evertsenweg 36 en een stukje 
verder het pand van Vink & Evag. Ook realiseerde zijn 

bureau het ontwerp voor vier vrijesectorwoningen op 
de Atalantahof in Schiedam-Noord waarvan één woning 
voor eigen bewoning en één voor een bevriend hockey-
stel.  

Ondernemer 
Henk was een vriendelijke man en zag als ondernemer 
altijd mogelijkheden voor ontwikkelingen op vastgoedge-
bied. Het lukte hem vaak om andere ondernemers en-
thousiast te maken voor zijn ambitieuze plannen. Helaas 
was daar de financiële crisis vanaf 2008 die ook de bouw 
extreem hard raakte. Ook Henk en Architéma leden on-
der deze crisis en trotseerden regelmatig de gevaren van 
faillissement. In 2010 kwam Ralph van de Donk als archi-
tect bij Architéma werken (vanaf 2019 zijn formele opvol-
ger). Midden in de economische crisis zochten Henk en 
Ralph naarstig naar mogelijkheden in Schiedam voor het 
ontwikkelingen van woningbouw.  
Henk heeft onder meer met zijn architectenbureau aan 

de wieg gestaan en vele ontwerpen gemaakt voor wo-
ningen en appartementen in Schiedam, zoals het oude 
politiebureau aan de Lange Nieuwstraat, de vrijstaande 
woningen van de Plantagewerf, de woningen op het ter-
rein van de oude brandweerkazerne, luxe appartemen-
ten in het Stadhoudershof, woningen op het Dirkzwa-
gerterrein in het centrum van Schiedam en de recentelijk 
opgeleverde Kloosterplaats in het Gat van Bolmers waar-
in nu Hotspot Hutspot is gevestigd. Recent heeft het bu-
reau, inmiddels omgedoopt tot Stats Architecten, de pr-
ijsvraag gewonnen voor het terrein tegenover het station 
van Schiedam: project S’maak. 

In 2018 opperde Ralph het voorzichtige plan om Archi-
téma van Henk over te nemen. Henk zou aan het bureau 
verbonden blijven als projectmanager. Van deze over-
name, in juli 2019, heeft Henk niet veel kunnen genie-
ten. In februari 2019 werd hij ziek en 2 jaar erna is hij in 
Vlaardingen overleden.   

Henk Magrijn, 
Foto: Familiearchief

Noot van de auteur

Door de redactie van de Plantagekrant werd ik als buurtgenoot en bouwkundige 
gevraagd een In Memoriam voor Henk Magrijn te schrijven, waarmee ik zeer vereerd 
ben. Henk was een markante Schiedammer, iemand die bij de Plantage betrokken was 
door afkomst en werk. Wellicht dat de redactie niet geheel bewust is van het feit dat 
ik Henk best goed persoonlijk ken omdat we buren zijn (geweest) op de Atalantahof 
in Schiedam-Noord. Zijn vrouw Jenneke heeft op mijn dochter Evelyne gepast. Ook 
hebben onze teams zo’n 25 jaar lang samen getraind op donderdagavond, Henk was 
er altijd. “Waar zou Henk het meest trots op zijn geweest?” vroeg ik Ralph. Zijn ant-
woord: “op het ontwerp voor het clubhuis voor HCS (Hockey Combinatie Schiedam)” 
dat Architéma samen met Thijs Verheijden van Spirit ontwierp en op het ontwerp 
voor het Stadhoudershof en de Kloosterplaats. 

Henk was niet scheutig met complimenten. Ooit zei hij over een project: “Het is best 
aardig geworden.” De lat lag hoog voor Henk. Op het hockeyveld was hij fel maar 
gezellig na afloop van de wedstrijd. In de zogenoemde derde helft kwamen de partijen 
weer nader tot elkaar. Slechts 70 jaar mocht Henk worden. Een groot verlies voor 
familie, vrienden, de hockeyclub en Schiedam. 

Tekst: Willeke Vester 
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Chronologische serie foto’s bouw Blauwhuiskwartier, foto’s: Rogier Brans

Het ontstaan van de Havenzichtappartementen

Chronologische serie foto’s bouw Blauwhuiskwartier, foto’s: Rogier Brans
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Nieuwe Plantagebewoner
Nicole Lansbergen

Nicole Lansbergen is de trotse eigenaresse van een van 
de twaalf nieuwe schoolhouses van het Blauwhuiskwar-
tier. Deze schoolhouses staan achter het Blauwhuis aan 
de Lange Nieuwstraat op de plek van de voormalige 
Schiedamse Openbare Armenschool. Ze zijn vorig jaar 
opgeleverd. De woning van Nicole moest daarna nog ge-
bruiksklaar worden gemaakt. Inmiddels woont ze er een 
half jaar samen met haar kat Kat.  

Nicole’s woning staat in het rijtje van zes met een ei-
gen voortuintje aan de zuidkant. In de voormalige Ar-
menschool zijn twaalf tweekamerlofts rug aan rug ge-
bouwd. De andere zes woningen van het complex 
hebben uitzicht op het binnenhofje aan de achterkant 
van het Blauwhuis. Voor ons interview zitten we in een 
zonovergoten woonkamer, waar de hoge ramen het zon-
licht vrij spel geven. Het ontwerp van de woning doet 
nog steeds denken aan de Openbare Armenschool die 
hier eerst stond. De nieuwe woningen zijn gebouwd als 
moderne lofts, speciaal voor starters. Aan de buitenkant 

lijkt het woningencomplex nog enigszins op het schoolge-
bouw dat er stond, met de gevels met ijsselsteentjes, de 
hoge klaslokaalramen en het typische zadeldak. De hoge 
plafonds in de woningen volgen op hun eigen manier de 
oorspronkelijke structuur van de hoge, oude klaslokalen. 

Betaalbare woning 
Nicole is 31 jaar, geboren in het Schielandziekenhuis aan 
de BK-laan. Toen ze negen jaar was, verhuisde ze met 
haar familie van Maasland naar Schiedam. Nicole heeft 
Engelse taal en taalwetenschappen gestudeerd aan de 
universiteit van Leiden. In 2011 heeft ze een jaar in Van-
couver in Canada gestudeerd. Ze werkt nu als acceptant 
bestuurdersaansprakelijkheid bij internationale verzeke-\
ringsmaatschappij Zurich in Den Haag. Haar wens was 
om in Schiedam te kunnen wonen, in een leuk huis met 
een tuintje, in een prettige buurt die goed bereikbaar is 
met het openbaar vervoer. Een groot aanbod aan betaal-
bare woningen in Schiedam is er niet. Een tijdje heeft ze in 
Vlaardingen gewoond, omdat er in Schiedam geen betaal-

baar huis te vinden was. “Ik ben echt blij dat ik deze 
woning heb gevonden. Het is precies goed, ik heb 
echt geluk gehad”, vertelt Nicole trots.  

Rustig hofje aan drukke straat 
Ze is vooral gevallen voor de hoge ramen en de 
hoge, open ruimte in haar huis. Het ingetogen karak-
ter van het hofje bepaalt grotendeels haar woon-
comfort. “Je woont hier niet per se aan een drukke 
straat, maar je bent wel midden in de stad. De bu-
ren hebben onderling een goede band, het is een 
groep leuke mensen die hier woont. We kregen 
rond dezelfde tijd de sleutel, dus iedereen ging in 
dezelfde periode aan zijn huis werken en dat schept 
een band.” Het schilderen van de hoge plafonds 
bleek overigens geen eenvoudige klus. “Samen met 
mijn vader heb ik hier de ongeveer zes meter hoge 
wanden en de binnenkant van het dak geschilderd. 
Ik heb een hele hoge telescoopladder gehuurd, waar 
vooral mijn vader veel op heeft gestaan. Hij heeft 
niet zo’n last van hoogtevrees en ik ben beter in 
assisteren!”, zegt Nicole.  

Tekst en foto’s: Tosca Vissers

Openbare Armenschool 

De Openbare Armenschool, gebouwd in 1862, was een van de eerste Nederlandse 
openbare scholen voor het lager onderwijs. In 1806 verplicht de onderwijswet de ge-
meente om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school kunnen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het onderwijs. Vanaf de 18e eeuw werden armenscholen opge-
richt om kinderen uit arme gezinnen gratis onderwijs te kunnen geven. Ouders krijgen 
van de gemeente compensatie voor de gederfde inkomsten van hun kinderen. Rond 
1873 telde de armenschool 611, met één hoofdonderwijzer en zes hulponderwijzers, 
omgerekend 102 leerlingen per hulponderwijzer. In 1874 treedt het kinderwetje van 
Van Houten in werking, die het verbod op fabriekswerk regelt voor kinderen onder 
de 12 jaar, waardoor het aantal leerlingen op de armenschool toenam. Tussen 1873 
en 1899 is het leerlingenaantal met 30% gestegen. Overal raken scholen overvol, wat 
fors ruimtetekort oplevert. In 1897 werd het Stedelijk Gymnasium gevestigd in het 
Blauwhuis. In 1940 wordt het schoolgebouw vanwege ouderdom afgekeurd. Na de 
Tweede Wereldoorlog maken de Sint Catharinaschool en Prinses Julianaschool ge-
bruik van de Blauwhuisschool, zoals de school vanaf de 20e eeuw is genoemd. Tot 1967 
bleef het een schoolgebouw, tot 2013 heeft de muziekschool in het gebouw gezeten. 
Voor Schiedam is de armenschool van grote cultuurhistorische waarde. Het was een 
mooi voorbeeld van de 19e eeuwse arbeidersarchitectuur.  

Nicole met haar kat in het hofje bij haar voordeur
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Interview met Henk Jan Hollander, 
projectontwikkelaar van het 
Blauwhuiskwartier 

“Het torentje op het Blauwhuis 
komt terug!” 

Henk Jan Hollander, investeerder 
en projectontwikkelaar van het 
Blauwhuiskwartier, weet het zeker: 
het houten torentje dat tot voor 
kort fier op het Blauwhuis stond, 
komt terug. “We moeten nog wel 
bekijken hoe we dat voor elkaar krij-
gen, maar het torentje komt in elk 
geval weer terug”, verzekert hij.  

Henk Jan, directeur van NL-develop-
ment, is de projectontwikkelaar van 
het Blauwhuiskwartier. Dit bestaat 
uit vijf verschillende deelprojecten. 
De schoolhouses, die op de plek 
staan van de oude Armenschool, 
zijn inmiddels allemaal bewoond. 
Het nieuwe appartementencomplex 
aan het water, het Blauwhuiskwart-
ier is begin dit jaar opgeleverd. De 
lofts die in het getransformeerde 
sorteercentrum van PostNL zijn 
gebouwd zijn inmiddels ook op-
geleverd. “Dit zijn de nieuwe won-
ingen, allemaal koopwoningen, die 
binnen dit project zijn gerealiseerd”, 
zegt Henk Jan. “Daarnaast hebben 
we het 18e eeuwse Blauwhuis, een 
rijksmonument, en de even oude 
noordvleugel, een gemeentemonu-
ment, gerestaureerd.” Hierin zijn 
kleinschalige huurappartementen 
gemaakt, die in bezit blijven van NL-
development. “Schiedam heeft een 
mooie binnenstad met een krachtige 
uitstraling. Je ziet dat steeds meer 
mensen van buitenaf de stad met 
haar historie ontdekken. Gelukkig 
worden de Schiedammers daar zelf 
ook steeds meer bewust van”, stelt 
hij vast. “De Plantage is een prach-
tige locatie met een uniek karakter 
midden in de stad. Voor Schiedam 
is het Blauwhuiskwartier van grote 
cultuurhistorische waarde en dat 
moet bewaard blijven.”  

Verrassingen 
Om dat voor elkaar te krijgen, zijn 
het Blauwhuis en de noordvleugel 
grondig gerestaureerd. “Een gebouw 
uit de 18e eeuw heeft een hoop ver-
rassingen”, zegt Henk Jan. Daar zaten 
ook minder aangename verrassingen 
bij. “Als je gaat slopen, dan pas ont-
dek je hoe een oud gebouw precies in 
elkaar zit.” Een flinke tegenvaller was 
dat delen van de houten constructie 
van het Blauwhuis sterk door onge-
dierte waren aangetast. “Verschil-
lende balkopleggingen en andere 

delen van de houten constructie 
zijn vervangen door nieuwe houten 
delen. Dit is precisiewerk, want het 
nieuwe onderdeel moet precies pas-
sen in de bestaande constructie”, 
geeft Henk Jan aan. Ook het volledig 
houten torentje van het Blauwhuis, 
is ernstig aangetast door de boktor. 
Herstel is een dure klus, dat tot op 
de millimeter nauwkeurig uitgevoerd 
moet worden. “Aanvankelijk leek 
het erop dat we het torentje op zijn 
plek konden restaureren, maar toen 
we op de stijgers stonden om eraan 
te beginnen, bleek de conditie vele 
malen slechter te zijn dan we hadden 
verwacht. Een stuk van de construc-

Circa 1800 - Uitsnede van een prent 
door J. van Haastert. Uitgegeven door 
Georg Balthasar Probst. Te zien is de oor-
spronkelijke afwerking van de dakkapellen. 
[beeldbank schiedam 60882]  
      

Het Blauwhuis met torentje

Waar is het torentje?

Het houten onderstel van de toren

 

tie was volledig doorgerot. Dat was toch 
wel de grootste tegenvaller”, zegt Henk 
Jan. Het torentje is in mei 2021 van het dak 
afgehaald, om gevaarlijke situaties bij storm 
te voorkomen. “Het torentje was zeker uit 
het lood gewaaid met de stormen die de 
afgelopen periode over Schiedam raasden, 
deze ingreep hebben we gelukkig goed in-
geschat”, zegt Henk Jan.  

Kunstcentrum 
Volgens Henk Jan is binnenstedelijk 
bouwen het leukste wat er is. “Het is in-
teressant om de bestaande contouren 
van een gebouw of kwartier in een oude 
stad te kunnen volgen en hieraan een ei-
gentijdse invulling te kunnen geven.” In 
het voorste gedeelte van het sorteercen-
trum, het vroegere postkantoor, wordt 
ruimte gemaakt voor een kunstcentrum. 
Drie artistieke instellingen uit Schiedam 
zullen zich hier vestigen: Stichting Kunst 
Werkt, de Fotowerkplaats en het atelier 
van buurtbewoner Edwin Voute. Henk Jan 
vindt het belangrijk dat dit kunstcentrum 
in het Blauwhuiskwartier ontstaat. “Kun-
stenaars moeten juist midden in de stad 
zitten, zodat het door elke passant wordt 
gezien. Kunst moet opvallen, hiervoor is 
het bedoeld. Deze locatie aan de voorkant 
van de Lange Nieuwstraat is een geschikte 
plek hiervoor. Een stad is altijd een menge-
ling van functies en dit kunstcentrum past 
perfect bij het Blauwhuiskwartier en de 
Plantage”, aldus Henk Jan.   

Foto’s; Hylkema Erfgoed
Tekst: Tosca Vissers

Het Blauwhuis met een lagere noord- en 
zuidvleugel is ontworpen en gebouwd in 
1764 door stadsarchitect Rutger van Bol’Es. 
Het gebouw diende toen als opvangtehuis 
voor gevallen vrouwen. In 1846 kocht de 
gemeente Schiedam het pand en werd de 
zuidelijke vleugel verbouwd tot de Ar-
menschool. Het Blauwhuis huisvestte kort 
het kantongerecht en vervolgens het post-
kantoor. Eind 19e eeuw werd het Stedelijk 
Gymnasium in het Blauwhuis onderge-
bracht.  

 

 

 

Hallo buren. Jullie kennen mij als vormgever van de Plan-
tagekrant en wellicht ook als moeder van Milla en Arthur. Naast 
die belangrijke functies ben ik ook kunstenaar en docent aan de 
opleiding ‘Arts & Crafts’ aan de Rotterdam Academy. Graag wil 
ik een project in onze mooie buurt starten en inventariseren 
of hier belangstelling en ruimte voor is bij de bewoners, want 
daar is het van afhankelijk. In 2017, een paar jaar nadat wij aan 
de Lange Nieuwstraat kwamen wonen, heb ik met de hand de 
namen van ons gezin op de voordeur geschilderd. Dat was heel 
spannend en leuk om te doen en ik voelde mij even heel erg 
verbonden met mijn overgrootvader die decoratieschilder was 
en diverse beletteringen en sierschilderingen aanbracht. Tijdens 
het voorzichtig met een penseeltje schilderen van de letters 
liepen veel passanten voorbij die stil stonden om te kijken wat 
er gebeurde en er ontstonden leuke gesprekken over de buurt 
en over vroeger.  

Het thema van mijn artistieke werk is wat Freud ‘emotionele 
isolatie’ noemde. Het vermogen om als mens veerkrachtig te zijn 
onder lastige omstandigheden. Juist in de afgelopen jaren heb ik 
gemerkt hoeveel van dat vermogen baat heeft bij kleine ont-
moetingen en ontdekkingen; momenten waarin je je verwondert 
over de schoonheid van alledaagse ontmoetingen, persoonlijke 
verhalen en ontdekkingen. Er waren daarnaast prachtige kleine 
initiatieven als beren in vensterbanken, rebussen en stoepteken-
ingen bijvoorbeeld. Dingen in de categorie klein geluk. 

Nu er steeds meer ‘emotionele isolatie’ van ons verwacht 
wordt terwijl we de verbondenheid allemaal zo nodig hebben,  
kwam ik op het idee om via de ambachtelijke techniek van het 
letter schilderen nog iets meer prijs te geven over panden en 
bewoners en zulk klein geluk mogelijk te maken. Graag zou ik 
daarom in gesprekken inventariseren wat de bewoners van 
een huis vreugde (sjeu) geeft om dit met passanten te kunnen 
delen. In overleg breng ik dan via ambachtelijke belettering (in 
een schrift dat past bij de bouwperiode) een of meerdere van 
de dingen die het leven van de bewoners sjeu geven aan op 
kozijnen of deur zodat de toevallige passant ze kan lezen. Om 
zodoende ook van een eenvoudige wandeling door de buurt 
nog meer een ontdekkingsreis en een ontmoeting te maken. Ik 
wil beginnen met tien adressen, waarvoor ik zelf de kosten van 
materiaal en tijd voor mijn rekening neem. Als het project een 
succes is, wil ik het verder uitbouwen, wellicht door de hele stad.  

Ben je eigenaar van een pand aan de Tuinlaan, Lange Nieuw-
straat of Plein Eendracht met een zijde die aan het trottoir 
grenst en zou je het leuk vinden als ik een tekst of een paar 
woorden bij jou kom schilderen? Stuur mij dan een bericht op: 
jolandebosch@hotmail.com  

S’JEU  Sje u iS wat e rge nS kle ur of aardighe id aan ge e ft 
  (Nederlands woordenboek online)

Als de krokussen weer opkomen 
K.bouter die ineens een zonnebril draagt 
Dat ik  jou vandaag heb ontmoet 
Flarden muziek  door een open raam
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Tegen de lamp gelopen

De gehele corona-thuiswerktijd heb ik er tegenaan 
gekeken: het bovenste gedeelte van de lantaarnpaal, pre-
cies voor het raam van mijn thuiskantoor op de eerste 
verdieping. Een lantaarnpaal die weliswaar zeer goed z’n 
best doet – hij verlicht de straat én mijn hele werkkamer 
– maar die eigenlijk niet om aan te gluren is. De lampen 
staan er al tientallen jaren, zijn verworden tot een vale 
grijsgroene kleur en zitten onder de aanslag. 

Het deed me beseffen dat zo’n mooie omgeving als de 
Plantage er eigenlijk maar bekaaid vanaf komt qua straat-
verlichting. Zeker als je kijkt naar de mooie, klassieke 
straatlantaarns in een groot deel van de rest van het 
centrum. Een klein detail wellicht, maar toch vond ik het 
zonde. 

Toen was daar plots het bericht dat de Hoogstraat, die 
in z’n geheel op de schop gaat, nieuwe verlichting krijgt. 
En niet zomaar een ‘lampie’, de Hoogstraat krijgt fonkel-
nieuwe historische straatlantaarns met een jeneverglaasje 
erbovenop. Een glaasje van messing, ontworpen door 
firma de Nood uit Middelburg. Om Schiedam verder als 
jeneverstad neer te zetten. Een tof idee! Maar ook een uit-

gelezen mogelijkheid om eens bij de gemeente te vragen 
hoe het zit met de grijze gedrochten van de Lange Nieuw-
straat, Tuinlaan en omliggende straten. Zouden daar niet 
ook van die mooie klassieke lantaarns kunnen komen? 
Meteen met duurzame ledverlichting dan, in plaats van 
deze zwevende seventies tl-balk?  

Ondergetekende mailde met een projectleider van de 
gemeente Schiedam. Zij schreef dat er momenteel geen 
budget is om de bestaande masten en lampen te ver-
vangen en dat dit alleen gebeurt als er een technische 
noodzaak voor is. Wel vernam ik dat er voor 2025 groot 
onderhoud voor (voorlopig alleen) de Tuinlaan gepland 
staat. Op dat moment wordt dan ook de ‘technische 
noodzaak’ van het vervangen van de openbare verlichting 
opnieuw bekeken.  

De vriendelijke reactie deed niets af aan de boodschap: ik 
was tegen de lamp gelopen. In ieder geval tot 2025 moe-
ten we tegen deze vaalgrijze palen aankijken. Gelukkig zijn 
ze, dankzij bewoners en ondernemers van de Plantage, 
een groot deel van het jaar behangen met fleurige bloem-
bakken. En mogen we weer vaker naar kantoor. Dat zijn 
toch nog wat lichtpuntjes. 

Tekst: Anja Beverwijk

Verlichting rondom de Plantage op een mistige dag, foto: Anja Beverwijk

Lantaarnpaal op de Westvest, foto: Floris van der Rhee
Gedwongen tot Stilstand
Sinds kort is er een bruggedicht te zien onder de Koemarktbrug, of aannemelijker, als je staat te wachten voor 
de geopende Koemarktbrug aan de zijde van de Plantage. 

Eind vorig jaar is stadsdichter Yvette in gesprek gegaan met leerlingen uit groep 7 en 8 van de Jozefschool. 
Dit resulteerde in een gedicht. Een fragment van het gedicht is op woensdagochtend 6 april aan het publiek 
gepresenteerd door het openen van de brug. Het fragment heeft ook zelfstandig betekenis.  

Vooraf aan de onthulling kwamen Yvette, de leerlingen van de Jozefschool, initiatiefnemers en andere belang-
stellenden bij elkaar op de kop van het Plantagepark. Yvette vertelde over de samenwerking met leerlingen 
“We hebben eerst gesproken over wat een gedicht is en wat poëzie is. Onderwerpen voor het gedicht 
waren corona en dan vooral de eerste lockdown, maar ook hoe kijken de leerlingen tegen de toekomst aan”. 
De leerlingen is gevraagd om de ervaringen in metaforen te vertalen, sommige hiervan komen terug in het 
gedicht. Waardevolle input heeft Yvette ook gehaald uit de persoonlijke ervaringen van de leerlingen.  

Gedicht Koemarktbrug

Yvette Neuschwanger-Kars 
in dichter en ook voormalig 
stadsdichter van Schiedam. 
Het bruggedicht onder de 
Koemarktbrug is een initiatief 
van het Literair Gezelschap 
Schiedam en de bewonersve-
reniging de Plantage. Een aan-
tal buurtbewoners waren aan-
wezig en deelden wat lekkers 
uit aan de kinderen.  

Tekst en foto’s: Mirjam Ott

Dichter Yvette Neuschwager-Kars
en schoolklas
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veelzijdige entrepreneur en Plantagist van het 
eerste uur

Bruingebrand opent Jan de glasdeur van de Lange 
Nieuwstraat 101. Hij is net terug uit Aruba, waar zijn 
vrouw Jo-Ann vandaan komt. Moeiteloos beantwoordt 
hij vragen over de geschiedenis van zijn familie en van dit 
prachtige in 1850 door de familie Loopuyt gebouwde 
pand. Het is goed dat we Jan eindelijk eens portretteren 
in de Plantagekrant, want hij is hier geboren en maakte 
ook deel uit van het eerste bestuur van Belangen- en 
bewonersvereniging de Plantage.  

Hoe de familie terechtkwam in Schiedam 
De opa en oma van Jan waren schippers op een heus 
zeilschip dat in de Waal lag. In de Tweede Wereldoor-
log werd het schip eerst geconfisqueerd door de En-
gelsen en vervolgens gebombardeerd door de Duitsers. 
De moeder van Jan is daarna samen met haar ouders 
verhuisd naar een hen toegewezen ark die in Schiedam 
onder de Noordmolen lag. In 1948 zijn de ouders van 
Jan getrouwd en vader Jan van Stigt Thans, die in Rot-
terdam geboren is, trok in bij zijn vrouw en haar ou-
ders. De woningnood was immers groot in die eerste 
naoorlogse jaren. Via de Lorenzlaan, waar nieuwe flats 
werden gebouwd, en de Rotterdamsedijk kwam het 

jonge echtpaar met hun twee dochters Marianne (1948) 
en Annemiek (1950) terecht in de Plantage, waar ze in 
1957 de Lange Nieuwstraat 69 konden kopen. Een pand 
met ruimte waar het gezin zich verder uit kon breiden 
met Lindeloes (1959), Jan (1962) en Mariëtte (1964). Vader 
en moeder Van Stigt Thans zijn inmiddels overleden. Van 
hun vijf kinderen wonen er nog vier in Schiedam en drie 
daarvan zelfs aan de Plantage.  

De jonge jaren van Jan jr. 
Jan sr. had een accountantskantoor, eerst op de Lange 
Nieuwstraat 105 en later op nummer 123. Moeder dreef 
een klein assurantiekantoor vanuit huis. Dit assurantiekan-
toor werd later overgenomen door Bert Utens, de echt-
genoot van Marianne van Stigt Thans. De ouders verhuis-
den vervolgens naar Lange Nieuwstraat 97 en Bert en 
Marianne vertrokken later naar nummer 65. Jan ging na de 
middelbare school rechten studeren in Rotterdam. Daar 
blijft hij totdat hij, zonder afgestudeerd te zijn, op zijn een-
endertigste de kans krijgt om het zwaar achterstallige 
pand op Lange Nieuwstraat 101 te kopen. Hij was al sinds 
zijn vijfentwintigste vennoot in het assurantiekantoor en 
bouwde het uit tot wat het nu is. Het kantoor had meer 
ruimte nodig en de mooie uitstraling van het pand zou een 
prachtige verpakking zijn voor de “kwaliteitsadviezen die 
klanten bij Van Stigt Thans Assurantiën kregen”, zo was de 
visie van Jan jr. Bovendien was er in het pand een woning 
die goed bewoonbaar was en waar Jan onmiddellijk in kon 
trekken. Dat kwam goed uit, want in 1994 ontmoette Jan 

Jan in de hal van Lange Nieuwstraat 110, foto: Jan van der Ploeg

Jan van Stigt Thans

zijn Jo-Ann, terwijl hij op vakantie was op Aruba. Een paar 
weken later kwam Jo-Ann naar Nederland en ze is nooit 
meer weggegaan! In 1995 is het paar getrouwd en samen 
kregen ze drie dochters: Sioux (1995), Isabella (1997) en 
Eva Luna (1999). Alle drie zijn ze inmiddels uitgevlogen, 
maar Isabella werkt nog in de bedrijven van Jan.  

Jan was er ook bij toen Bewonersvereniging de Plantage 
werd opgericht. Dat was een suggestie van Volkert Bonga, 
de notaris die woonde op de Tuinlaan. Hij wilde zelf geen 
plek in het bestuur, maar hij vond het wel een goed idee 
dat het eerste bestuur - dat bestond uit Bert van Kan, die 
woonde op Plein Eendracht en Liesbeth Fluiter die op 
de Tuinlaan woonde - werd aangevuld met de 33-jarige 
Jan. Hij studeerde immers rechten, wist van financiën en 
woonde op de Lange Nieuwstraat. En zo geschiedde.
Maar na pakweg twee intensieve oprichtingsjaren koos 
Jan ervoor om meer aandacht te geven aan het assuran-
tiekantoor dat flink groeide. 

Van verdienstelijke dammer tot sponsor van de 
Nederlandse kampioen 
Hij kon leuk dammen, maar was niet de beste van de club; 
dat was Ron Heusdens. Jan stopte, maar toen Ron een 
match kon spelen tegen de wereldkampioen dammen Al-
exander Schwarzman (Rusland) en er sponsors werden 
gezocht, besloot Jan hierin te stappen. Niet om er beter 
van te worden, maar uit liefde voor deze denksport, die 
in die tijd een stuk populairder was dan tegenwoordig het 
geval is. Destijds kwamen veel Russen die op hoog niveau 
damden naar Nederland. Op dit moment zijn er pakweg 
vijfduizend dammers actief op clubniveau in Nederland 
en ongeveer vijftig bij Damclub van Stigt Thans, waar Ron 
Heusdens nog steeds voor speelt. Het talent komt tegen-
woordig uit Afrika, Damclub Van Stigt Thans heeft mo-
menteel drie Afrikanen in het team. Het is een gekte, zegt 
Jan, om de club te blijven sponsoren. De media-aandacht 
is, ondanks de successen van de club, nergens zo mager 
als in Schiedam. Toch zijn veel Schiedammers fan en ook 
onze burgervader, wiens vader een verdienstelijk dammer 
was, komt graag kijken. Dus hij blijft het doen en hoopt 
dat ook dit jaar het landskampioenschap weer naar de 
club gaat die zijn naam draagt. (De beslissende wedstrijd 
is op 2 april gespeeld in Friesland tegen Damcombinatie
Fryslan.) en Damclup van Sticht Thans is inderdaad 
landskampioen geworden.

Van adviseur naar distillateur  
Advieswerk is een energievreter. Na vijfentwintig jaar 
dienstverlener te zijn geweest in een snel veranderend 
vak wilde Jan naar een andere rol in het assurantiebedrijf. 
Inmiddels besteedt hij meer dan de helft van zijn tijd aan 
Loopuyt. Hoe is dat zo gekomen, vraag ik mij af. Zoals 
hiervoor al geschreven is het pand in 1850 gebouwd door 
Jan Loopuyt, vierde generatie van de firma P. Loopuyt & 
co Distillers. Dat inspireerde Jan om een fles jenever als 

relatiegeschenk te geven met een daarvoor zelf ontwik-
keld etiket; de jenever die in de fles zat was gewoon 
gekocht. Daar werd door de relaties zo leuk op gerea-
geerd dat hij Jaco van der Leun van het Jenevermuseum 
vroeg om een eigen pure moutwijn voor hem te ontwik-
kelen. Inhoud én etiket waren nu van eigen makelij. Inmid-
dels had Schiedam een jenevergilde waarvan Frans Eij-
kenbroek de deken was, maar toen Frans overleed kreeg 
Jan deze functie. Die rol bracht hem in contact met de 
wereld van het gedistilleerd en de distillateurs, die wereld 
boeide hem. Toen gin populair begon te worden zag hij 
zijn kans om een mooie variant te maken met Jaco van 
der Leun, die nu voor Loopuyt werkt. Loopuyt heeft als 
eerste, vlak voordat de coronapandemie uitbrak, een 
alcoholvrije gin op de markt gebracht. Dit paste in de 
tijdgeest van alcoholvrije biertjes, plantaardig eten en de 
aandacht voor een gezonde leefstijl. Als enige distillateur 
hebben ze ook een aantal soda’s ontwikkeld om mee 
te mixen: tonic water en rose lemonade. In Jans ideale 
wereld zouden de andere distillateurs, die mooie gins ver-
kopen, ze ook mixen met zijn soda’s, maar zover is het 
nog niet. De onderlinge contacten zijn vriendelijk, maar 
er wordt niet samengewerkt, ook niet in het Schiedamse. 
Wellicht komt dat nog, nu er een International Dutch Dis-
tillers Festival georganiseerd wordt op het terrein van de 
glasfabriek op 3 en 4 juni. Dé kans op kruisbestuiving en 
om elkaar te versterken. 

Restaurateur en sfeermaker 
De monumentenambtenaar die actief was in de stad, 
toen Jan net eigenaar was van de Lange Nieuwstraat 101, 
gaf hem een impuls om de schil van het pand met subsidie 
op te knappen. Het interieur heeft hij stukje bij beetje ge-
daan, iedere keer een klus als hij weer geld had. Hij houdt 
ervan om een pand in oude luister te herscheppen. Koopt 
materialen, schilderingen en schroomt niet om goede 
vakmensen en ontwerpers in te schakelen. Het resultaat 
is geweldig, een parel in de Plantage en voor Schiedam.   

Maar Jan is nog niet klaar met restaureren, want het huis 
waar hij geboren is, Lange Nieuwstraat 69, is binnenkort 
van hem. Zijn ouders hebben er, zoals te doen gebruike-
lijk in de jaren 50 van de vorige eeuw, een zachtboard pla-
fond in getimmerd. Dat was lekker strak en het stukwerk 
hoefde niet meer onderhouden te worden. Als je naar 
binnen kijkt zie je de steiger al staan. Dat plafond gaat 
eruit en met behulp van Ahrend van Ipenburg (restau-
rateur en kunstenaar) en Ufuk Ilik (restauratiestukadoor) 
wordt het oude stucplafond in oude glorie hersteld. Jan 
poetst de parels van de Plantage op, maar hij is er zelf 
ook een! Weer zo’n bewoner om trots op te zijn, wat 
een rijkdom. 

tekst: Anke Bodewes
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Wormenhotel
Wormenhotel in Schiedamse bouwstijl! 
Samen composteren! Middels een bewonersnieuwsbrief 
en artikel in de Plantagekrant #85 van april 2021 was 
er al iets over geschreven. Wellicht ben je al langs deze 
eyecatcher gelopen tijdens een wandeling door de Plan-
tage. Eindelijk kunnen wij nu het blije nieuws brengen 
dat het wormenhotel is gerealiseerd. Het wormenhotel 
is ontworpen met een knipoog naar Schiedamse bouw-
stijl met speelse illustraties erop (zie afbeelding) over 
hoe een wormenhotel werkt. De feestelijk opening van 
het wormenhotel heeft plaatsgevonden in april vorig jaar 
en wordt al met veel enthousiasme in gebruik genomen 
door een aantal huishoudens woonachtig rondom de 
Plantage.  

Het is een mooi begin om een slag te slaan voor een 
betere toekomst, waarin we bewuster worden van de 
kringloop van organische materialen, de restafvalhoop 
kunnen verkleinen en de natuur om ons heen groener 
en gezonder maken met een dosis extra voeding afkom-
stig uit deze zelfgemaakte compost.  

Wel even geduld hebben, want het duurt circa vier tot 
acht maanden voordat je compost van het wormenhotel 
kunt oogsten. Hoelang het duurt tot je kunt oogsten is 
niet alleen afhankelijk van hoe snel het ecosysteem in 
evenwicht is, maar ook van de optimale omstandigheden 
in het hotel. Als het eenmaal zover is, dan zal er ieder 
jaar een oogstfeest zijn waarbij de compost en wor-
menthee kan worden verdeeld onder de bewoners die 
meedoen. 

Wil je ook meedoen? Het wormenhotel is gebouwd 
voor 15-20 huishoudens en er zijn nog plekken over om 
deel te nemen. Wanneer je interesse hebt, meld je dan 
aan via: info@plantagebewoners.nl 

Na aanmelding zal je de nodige informatie ontvangen 
over de Do’s and Don’ts voor het gebruik maken van 
het wormenhotel, zodat de wormen een happy life heb-
ben in hun fijne hotel. 

Namens de Hoteliers: Riet, Suzanne, Maarten & Yvon 

Ontwerp Wormenhotel Maarten den Breijer

Pizzapuinhoop
Kunst als oplossing van de pizzapuinhoop 

Men neme: 
1.   Domino Pizza stunt met pizza’s voor € 2,99,-; 
 een buitenkansje 
2.  Het Plantagepark om de hoek met schitterende  
 bankjes 
3.  Stralend voorjaarsweer en 
4.  Prullenbakken met een kleine openining om  
 goede redenen. 
Resultaat: een tsunami van pizzadozen in de borders en 
op het grind en uitpuilende prullenbakken voor de dap-
peren die toch geprobeerd hebben de grote dozen in 
kleine openingen te proppen. 

Mijn gedachten: Dit gebruik van de bankjes is een voor-
treffelijk voorbeeld van hoe een park werkt voor mensen; 
genieten van de groene plek in de stad. Welverdiend rust-
moment in een drukke werkdag, belangrijk! De hongerige 
mensen die neerstrijken met hun knapperige voorde-
lige pizza zijn aangenaam verrast door de kans om deze 
zittend in de zon te nuttigen omringd door ontluikend 
groen. Ze zijn natuurlijk nog niet bezig met hoe zij, als de 
laatste hap genoten is, af moeten komen van die grote 
kartonnen doos. Maar als het moment daar is, vragen ze 
zich beteuterd af hoe dit probleem op te lossen?  

Aan de verdeling van de leeggegeten dozen is te zien dat 
men meestal wél de intentie had om de doos ordentelijk 
kwijt te raken. Echter, dat lukt niet. Het zou een keuze 
kunnen zijn dat men teruggaat naar Domino’s om daar de 
doos af te geven of weg te gooien. Een andere optie is om 
hem mee te nemen naar werk, huis of waar men dan ook 
naartoe onderweg is. Maar zo werkt dat kennelijk niet. 
En eerlijk gezegd begrijp ik ook wel dat dit geen aantrek-
kelijke optie is. Wat zou ik doen? Wat zou jij doen? 

Pizzadozen bij prullebak, foto via Telegraaf.nl

Idee: Pizzadozen in de Plantage is geen nieuw gegeven, 
tot achteraan in het park vinden we ze terug in de strui-
ken en bij de bankjes en prullenbanken. Maar door de 
stuntprijzen, die mij ontgaan zijn overigens, ontstond er 
een niet te missen vloed van pizzadozen die mij tot actie 
aanzette: opruimen, bij Domino’s binnenlopen en na-
denken over een Plantagewaardige oplossing. KUNST 
dacht ik! Ons park heeft uitmuntend groen en aantrek-
kelijke kunst.  

Een ontwerpwedstrijd voor een pizzadozenprullen-
bak, met smalle brede gleuf dus. Bij dat ontwerp moet 
IRADO natuurlijk betrokken worden, want zij moeten 
de bak kunnen legen. Alhoewel Domino’s dat ook zou 
kunnen doen. Domino’s zou de opdrachtgever van de 
ontwerpwedstrijd moeten zijn en de Plantagevereniging 
kan verbinden en assisteren bij de keuze van ontwerper 
en ontwerp.  

Disclaimer: Mijn idee is niet origineel. Een vrijwilligers-
organisatie in Wijk bij Duurstede heeft voor het piz-
zadozenvraagstuk al een oplossing bedacht. Tien van 
deze kliko’s kun je daar vinden volgens Google. Ziet 
eruit als een zeer betaalbare oplossing, maar ik had voor 
ons prachtige park toch een originelere vormgeving in 
gedachte. Wie gaat ermee aan de slag?

Tekst: Anke Bodewes
 

Pizzakliko in Wijk bij Duurstede, foto via Telegraaf.nl

Domino’s pizza reclame
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Eetbare stad- en streekproducten zijn al langer aan een 
opmars bezig. Maar hoe smaakt Schiedam dan? Daar 
wilde ik, als nieuwe Schiedammer en zelfverklaard foodie, 
het antwoord wel op (w)eten. In deze Plantagekrant dan 
ook twee Schiedamse producten die men op struikelaf-
stand van Plantage kan aanschaffen: jenever uit het mu-
seum en pannenkoekenmeel van Molen De Walvisch. 
Koken met deze twee streekproducten kan met het re-
cept hieronder. 

Eten uit de buurt 
Steeds meer consumenten willen weten waar hun eten 
vandaan komt en hoe en waarmee het gemaakt wordt. 
Ook duurzaamheid speelt een rol: producten dichtbij 
halen scheelt de nodige transportkilometers. Corona 
heeft er tenslotte voor gezorgd dat we meer oog hebben 
voor lokale ondernemers en het moois dat zij maken. 
Reden te meer om méér van Schiedam te proeven, in de 
meest letterlijke zin van het woord. Ik ging op zoek naar 
lokaal lekkers en bedacht er een receptje mee.  

De EETalage
Schiedamse jenever 
Alles is zo’n beetje geschreven over stadsproduct num-
mer één van Schiedam. En ik, als import-Schiedammer, 
kan daar weinig zinnigs aan toevoegen. Dus houd ik het 
bij een tip: bezoek, mits u dat nog niet heeft gedaan, het 
Nationaal Jenevermuseum (Lange Haven 74-76) en laat 
u informeren door mensen die er verstand van hebben. 
Met een aankoop in de slijterij (open di-zo 11.00 – 17.00 
uur) van het museum steunt u het museum. 

Schiedams pannenkoekenmeel 
Toch al aan een culinaire tocht door Schiedam bezig? 
Dan zou de volgende stop Molen De Walvisch (West-
vest 229, wo-za 11.00 -17.00 uur) moeten zijn. De molen-
winkel is een waar walhalla voor wie graag bakt. Er zijn 
taartmixen, koekmixen en cakemixen te koop, maar 
ook basisproducten zoals roggemeel of tarwebloem. De 
molen is ook te bezoeken en een kopje koffie hebben 
ze er ook. 

Tekst en foto’s: Anja Beverwijk

Bereidingswijze 

Laat de boter smelten in een pan of in de mag-
netron. Klop de melk met de eieren los. Voeg al 
roerend het pannenkoekenmeel, de poedersuiker 
en de gesmolten boter toe. Laat het beslag twee 
uur staan.  

Breng de basterdsuiker met de witte wijn aan de 
kook, voeg de jenever toe en laat even doorko-
ken. Bak vier flensjes van het beslag. Vouw ze in 
vieren op een bord en schenk de jenever erover. 
Serveer met een bolletje vanille-ijs. 

Maak er een frisse, zomerse variant van met een 
drupje citroensap door de jenever en serveer het 
met citroensorbetijs. 

Ook een product voor De EETalage? 
Tip de redactie!  

Ingrediënten, ca. 4 personen: 

    800 ml melk 

    6 eieren 

    250 g pannenkoekenmeel van De Walvisch 

    60 g poedersuiker 

    80 g boter of margarine 

    30 g witte basterdsuiker 

    200 ml witte wijn 

    80 ml Schiedamse jenever 

    4 bolletjes vanille-ijs 

Recept Schiedamse flensjes met ijs en jenever (nagerecht) 
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xx

Lidmaatschap
U kunt lid worden van belangen- en bewoners-
vereniging de Plantage voor 20 euro per adres per 
jaar.

Bestuur
Riet Zuiderweg-Menu (secretaris), Tuinlaan 92
Rob van Putten (penningmeester)
Mark Jongerius (lid)
Judith Rietveld (lid)
Rogier Brans (lid)

Welkom
Cock Janse (cockjanse@kpnmail.nl)

Secretariaat
info@plantagebewoners.nl

Redactie
plantagekrant@outlook.com
Anke Bodewes
Tosca Vissers
Mirjam Ott
Anja Beverwijk
Weke Ilik (tekstcorrectie)
Jolande Bosch (vormgeving)
Druk: Magneet Communicatiecentrum (Schiedam)

Ruimtelijke ordening 
Tosca Vissers (mail@toscavissers.nl)

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

Overige telefoonnummers

Irado Afval & openbare ruimte: 010-2621000
Groenvoorziening Chris Smit: 010-2621000
Geluidsoverlast/Milieuverontreiniging 
DCMR meldkamer: 0888-333 555
Havendienst Binnenvaartschepen: 010-6315301

Politie Wijkteam Zuid
Kees Koopmans: 0900-8844 
of Chris Smit: 010-2621000

Oud Papier
De oude kranten in onze buurt worden opge-
haald door Irado in samenwerking met de Sint 
Jozefschool. De opbrengst wordt o.a. gebruikt 
voor de aanschaf van nieuwe schoolboeken.

Steun dit initiatief door uw oud papier 
elke tweede donderdag van de maand, met uit-
zondering van feestdagen, in kartonnen dozen 
buiten te zetten. 

De krantenactie wordt van tevoren aangekon-
digd d.m.v. een flyer in uw brievenbus, maar 
zet het ook in uw agenda of plak een reminder 
op de koelkast.

Agenda
PARKTUINIEREN
Bewoners kunnen een steentje bijdrage aan 
een mooi en goed verzorgde Plantage door 
gezamenlijk een paar uurtjes te tuinieren in het 
park. Om dat voor iedereen mogelijk te maken 
zijn er zowel tuinier-ochtenden als tuinier-
avonden. Jullie hulp is zeer welkom.

zaterdag 16 april 10-12 uur
donderdag 21 april 19-21 uur
zaterdag 15 mei 10-12 uur
woensdag 8 juni 19-21 uur
zaterdag 9 juli 10-12 uur
woensdag 24 augustus 19-21 uur
zaterdag 17 september 10-12 uur

KLEEDJES IN HET PARK
Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag. 
Er zijn diverse mensen uit de buurt die met 
(of zoner) hun kinderen hun oude zolderwaar 
gaan verkopen vanaf een kleedje in het park. 
Dit kan vanaf 10 uur in de ochtend. 
We werken vanaf de speeltuin naar de binnen-
stad toe (langs de paden in het gras). 

De Plantage
belangen- en 
bewonersvereniging

Colofoon

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.
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HET VERHAAL VAN ONZE
SPECIALE BLEND

EEN VERHAAL APART
KETEL1.NL

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

Sinds 1691 stookt de familie Nolet in Schiedam jenevers 
met karakter. Die stook je niet zomaar, die stook je met 
passie en geduld. Het geduld dat Carel Jr. en Bob Nolet, de 
elfde generatie, hadden bij het creëren van KETEL 1 Matuur. 
Onder toeziend oog van vader Carel Nolet Sr. stookten 
zij samen met de meesterstoker van KETEL 1 deze 
ambachtelijke jenever. De nieuwe trots in een lange en 
rijke historie. 

De kern is een speciale blend van hout gelagerde granen-
eau-de-vie, jeneverbessen en kruiden. Die krijgt alle tijd 
om in fusten van eikenhout tot volle wasdom te komen. 

Het resultaat proeft u terug in de gerijpte graanjenever die 
zich KETEL 1 Matuur mag noemen. Eigenzinnig van karakter 
en daarom niet onbeperkt leverbaar.

Sinds 1691 stookt de familie Nolet in Schiedam jenevers 
Graandistillaten en gelagerde granen-eau-de-vie
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