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VAN HET BESTUUR
Voor u ligt de jubileumuitgave van de Plantagekrant. Deze
krant is gemaakt ter ere van het 25-jarig bestaan van de belangen- en bewonersvereniging de Plantage. Toen wij de redactie aan het begin van het jaar vroegen een jubileumeditie
te maken, hadden we nog geen idee hoe dit vorm en inhoud
gegeven ging worden. Er kwam een voorstel en er volgden
verschillende overleggen. Dit heeft geresulteerd in een extra
dik magazine met 25 mooie interviews en een prachtige fotoserie gemaakt door voormalig Plantagebewoner Louis Haagman. Met veel plezier hebben we alle interviews gelezen. Wat
uit deze interviews blijkt is dat we terecht een belangenvereniging én een bewonersvereniging zijn. Ontstaan als een belangenvereniging toen de gemeente het park wou “opknappen” en blijvend volhardend in de belangen van het park en
de bewoners van de omliggende panden. Gegroeid tot een
bewonersvereniging die, zoals de statuten van 20 september
1995 schrijven, onder meer “bijeenkomsten en/of activiteiten
met een sociaal of cultureel karakter” organiseert.
In de interviews leest u terug wie er aan de wieg stonden van
het convenant Onderhoud stadspark de Plantage. Dit convenant beschrijft de afspraken rondom het onderhoud tussen
de gemeente en de Plantagebewoners. De bewoners zorgen
onder andere voor het bijhouden van de rozenstruiken en
kruidenbermen en het schilderen van de banken. Het convenant wordt iedere vijf jaar herzien. Te lezen is ook wie de
voorzitters zijn geweest sinds de oprichting van de vereniging
in 1995. Deze krant met 25 interviews met (voormalige) Plantagebewoners en de eigenaren van de verschillende panden
is ook een mooie momentopname van nu en laat zien dat iedereen zo zijn eigen herinnering heeft aan de gebeurtenissen
in de Plantage. We zijn heel blij met het resultaat, waar met
veel energie en toewijding aan gewerkt is.
Corona
Het beperken van de verspreiding van het coronavirus is ook
in de Plantage duidelijk te merken. Net als in het voorjaar raken de maatregelen om de tweede golf in te dammen iedereen. Zo ook de bewoners van de Plantage, we kennen veel

mensen in de zorgsector, met extra diensten en extra risico.
Maar ook de horecaondernemers en cultureel ondernemers
die hun werk niet meer kunnen uitvoeren ervaren grote gevolgen. We hopen dat de saamhorigheid nog net zo goed is als in
het voorjaar, toen vele buren elkaar (beter) leerden kennen en
elkaar hielpen waar nodig. In de zomer zagen we veel meer
activiteit in het park dan gebruikelijk. Er waren Zumba- en yogalessen te volgen, er werd gebokst en we zagen Slackliners
voorbij komen. De bijkomende muziek leidde een enkele keer
tot consternatie, maar het openen van de sportscholen en begin van de herfst loste dit vanzelf op.
Plantagekrant
Dit jaar is een nieuw medium verschenen; de nieuwsbrief die
u onregelmatig per e-mail ontvangt. Het Plantagemagazine
blijft ook bestaan. In het magazine vindt u de gebruikelijke interviews en longreads. In de nieuwsbrief zijn de activiteiten en
actualiteiten terug te vinden. De nieuwsbrief is er niet alleen
om te informeren, maar vooral ook om bewoners te consulteren.
Tot slot
De belangen- en bewonersvereniging faciliteert het organiseren van activiteiten in de buurt. Gedurende het jaar zijn er,
normaal gesproken, evenementen waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Dit heeft geleid tot veel contacten en
een hechte buurt waar we elkaar kunnen vinden. Momenteel
telt de bewonersvereniging 260 leden. Via buurtbewoners
en de algemene ledenvergadering (ALV) proberen we een
zo compleet mogelijk beeld te houden van wat er speelt in
de buurt en ondernemen we actie waar nodig. We zijn op dit
moment in gesprek met de gemeente over de fietstrommels
en de plannen voor de Hooikade. De Hooikade is gebouwd in
1888 en toe aan groot onderhoud; dit wordt gecombineerd
met de herinrichting van het gebied rondom de Hooikade.
Het herzien van het onderhoudsconvenant staat ook op de
agenda voor dit jaar. Wij hopen dat wanneer u dit leest er een
kerstborrel georganiseerd is, wie weet in de buitenlucht! We
danken iedereen voor zijn betrokkenheid, aanwezigheid en
gezelligheid, samen hebben we in 25 jaar de vereniging vormgegeven en een betrokken buurt gemaakt. Veel leesplezier!
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PANORAMAKUNST EN EEN GEBROKEN HART Tosca Vissers
Aldo Hoeben is beeldend kunstenaar en digitaal knutselaar.
Een van zijn passies is het vastleggen van perspectieven in
panoramische fotografie, waarmee hij menig editie van de
Plantagekrant heeft geïllustreerd. Hij vindt het interessant
om perspectieven te bewerken of, zoals hij dat zelf noemt, te
manipuleren. “Dan kan ik het beeld buigen en beter naar mijn
hand zetten”, legt hij uit. Aldo maakt ook projectie-installaties
als kunstvorm, waarbij perspectiefmanipulaties worden geprojecteerd tegen een object. Voor verschillende kunstfestivals in de Plantage maakte Aldo lichtkunst met zijn projectie-installaties. Sinds 2011 is Aldo actief lid van de Stichting
KunstWerkt in Schiedam.
“Het streelt mijn ego dat je me benadert voor dit interview”,
zegt Aldo. Oorspronkelijk komt Aldo uit Hengelo, ging Industrieel Ontwerpen studeren aan de TU Delft en verhuisde vlak
voor zijn afstuderen naar de PKO-laan in Schiedam. Van 2004
tot 2016 woonde hij met zijn vrouw Tessa in de Lange Nieuwstraat, in het rijtje appartementen met de gele tegeltjes. “Deze
woning had een typische indeling die je vaker ziet in de jarendertigwoningen in Schiedam, met een trappengang met
twee trappen, gescheiden door een deur, waarmee je door
de verdieping van de buurman heen naar je eigen verdieping
kan gaan.” Aldo kende de Plantage nog helemaal niet, voordat
hij er woonde. Voor hem was het een verrassing dat Schiedam
zo’n mooi, lang park heeft. “De Plantage is voor ons als een
dorpje in Schiedam, waar iedereen elkaar kent”, zegt Aldo.
“Vlak na onze verhuizing was er een Dag van het het Park met
een ontbijt in het park en dat voelde als een warm welkom”.
Aldo en Tessa wonen nu pal naast de vanaf 2003 gerestaureerde Babbersmolen in Vijfsluizen, op de grens van Schiedam en
Vlaardingen. “Ook een prachtige plek om te wonen”, zegt Aldo.
“We zijn weliswaar uit de Plantage vertrokken, maar we wonen er nog steeds vlakbij, nog steeds in Schiedam. En niet in
Vlaardingen!” Aldo vindt dat er opvallend veel moois te zien is
in Schiedam, ook al is er veel historie verdwenen, waar menig
Schiedammer graag op moppert. “Vroeger was immers alles
beter, zelfs de verhalen over vroeger”, zegt hij lachend. “Mopperen is soms ook leuk om te doen of om naar te luisteren, als

je de humor herkent.” Aldo vindt dat de Lange Haven mooier
is dan alle grachten van Delft bij elkaar, die al jarenlang platgetrapt worden door de vele toeristen. “We hebben prachtige,
bijzondere molens in Schiedam, die overal staan en het stadsbeeld grotendeels bepalen. Misschien dat de molens voor de
Schiedammers iets gewoons zijn, maar iedereen die niet in
Schiedam woont, wordt helemaal lyrisch van de Schiedamse
molens.”
Via zijn eigen zaak, fieldOfview werkte Aldo onder andere als
panoramafotograaf. Hij heeft software geschreven voor panoramafotograferen, die wereldwijd door verschillende fotografen werd gebruikt. “Hiervoor bezocht ik congressen die op de
mooiste plekken door de hele wereld werden georganiseerd,
zoals IJsland, Zuid-Engeland, California en Arizona. Toch vond
ik het niet goed om zo veel en zo ver te moeten vliegen. Ik
ben anders naar de wereld gaan kijken. Niet meer zo ver weg,
maar vooral rondom mijn eigen omgeving. Ik heb foto’s gemaakt van het terrein achter mijn woning in de Plantage, dat
toen nog braak lag. Hiervoor heb ik een perspectiefbewerking toegepast. De truc die ik hiervoor hanteer is dat ik alles
rondom mij heen fotografeer zodat ik de juiste elementen kan
toevoegen aan mijn foto, die er nog niet op staan. Hierdoor
kan ik mijn foto’s naar mijn hand zetten, zoals een schilder zijn
schilderij naar zijn hand kan zetten. Op deze manier voeg ik
interessante beelden toe aan mijn foto’s, bijvoorbeeld krokussen in de lente. Dat levert een mooi plaatje op van Schiedam
en ik hoef er niet voor naar de Grand Canyon! Schiedam kan
om simpele zaken heel mooi zijn, maar je moet ze wel willen
zien.” In de Babberspolder heeft hij meer groen om zijn huis
dan in de Plantage. Dat was de belangrijkste reden om te verhuizen. “De Babbersmolen is de oudste stenen poldermolen
van Nederland, waar water werd gemalen om gebieden in
Vlaardingen droog te houden”, legt Aldo uit. Vijfsluizen kent
een lange historie. Om de afwatering van het veenweidegebied van Midden-Delfland te verbeteren, werd rond 1280 de
Poldervaart gegraven tussen Delft en Schiedam. Destijds werd
de afwatering geregeld met vijf getijdesluizen, spuisluizen,
als het water van de Nieuwe Maas lager was dan de boezem.
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Gebroken hart | foto: Aldo Hoeben

Een tent vertelt | foto: Aldo Hoeben
Deze getijdesluizen lagen bij de Vlaardingerdijk,
Kethel, een paar in de Poldervaart en de laatste
bij de Schie. De molen is gerestaureerd en kan nu
weer water malen. Stichting de Schiedamse Molens is samen met het hoogheemraadschap bezig
om verval te creëren in het water, zodat het weer
gaat stromen en de oorspronkelijke functie van de
molen in ere wordt hersteld. Als de molen even

kan draaien, wordt een klein stukje polder doorgespoeld, wat ten goede komt aan de waterkwaliteit en de biodiversiteit van het gebied.”
Aldo geeft aan dat de Plantage in artistiek opzicht
veel voor hem heeft betekend. “We hebben meegedaan aan allerlei kunstfestivals, zoals de Nacht
van het Park, waaraan ook Tessa veel heeft meegewerkt. De nachtelijke festivals hebben mij als kun-

stenaar enorm beïnvloed en geholpen.” Voor de
laatste Nacht van het Park in 2017 heeft Aldo twee
objecten tentoongesteld. “Ik heb een 360-gradenfoto op de binnenkant van een iglotent geprojecteerd. Als je in de tent een lichtje aanzet, zie je
een mooi schaduwspel. Ik heb een belicht panoramabeeld vanuit de binnenkant van de iglotent
geprojecteerd.
007 008

Rijp voor de sloop | foto: Aldo Hoeben
Via mijn bijdragen aan deze festivals zoals de verschillende edities van de Nacht van het Licht en
Winterlicht in dat andere mooie park in Schiedam
ben ik in aanraking gekomen met andere lichtkunstenaars waardoor ik betrokken ben geraakt
bij andere lichtkunstprojecten”, zegt Aldo. Ook al
wonen Aldo en Tessa nu op een fantastische plek,
ze vertrokken met een zwaar hart uit de Plantage.

In zijn oude huis had Aldo nog een emmer terracottakleur verf staan, van een muur die 14 jaar
geleden was geverfd. “Toen ik de deksel van de
emmer opentrok, trof ik een terracottakleurig gebroken hart aan. Het kon niet treffender, het illustreerde precies mijn gemoedstoestand”, zegt Aldo.
“Hoe mooi ons nieuwe plekje ook is, we hebben
14 jaar met veel plezier in de Plantage gewoond.

De Babbersmolen | foto: Aldo Hoeben
We kennen veel mensen in deze buurt, dus mijn
hart brak wel een beetje. Zeker omdat we op stel
en sprong naar de Babbersmolen vertrokken toen
die kans zich opeens voordeed.” Aldo nodigt ons
allemaal uit om langs te komen om ‘zijn’ mooie
stukje polder te komen bekijken. De Babbersmolen is van april tot en met oktober iedere zaterdag
van 11 uur tot 16 uur geopend voor publiek.

BAROKKE ENTOURAGE ALS DECOR VOOR EEN PRILLE LIEFDE Tosca Vissers
Het begon in de kloosterkapel van het voormalige klooster
van de dominicanessen in de Tuinlaan. Daar zagen Annelies
Prins en Han Elskamp elkaar voor het eerst. Zij zong stukken
uit de barok tijdens het kaarsjesconcert dat in het klooster
werd gegeven en hij zat ademloos te luisteren in het publiek.
Het was een koude zondagmiddag in februari, buiten werd
het donker, binnen brandden de kaarsjes. Na afloop van het
concert maakte het publiek een praatje met de artiesten. Het
was gezellig in de kapel van het klooster en de nonnen schonken een glaasje wijn. Totdat een ijzige kreet de serene rust verstoorde: “Brand! Brand!” Mensen begonnen te gillen en renden naar buiten. Han bedacht zich geen moment. Hij rende af
op de brandhaard, een aantal vlamgevatte kandelaars, en wist
deze binnen een paar minuten te doven. Annelies zag dat allemaal gebeuren en werd op slag verliefd.
Kaarsjesconcerten, waar het concert in de kloosterkapel er
een van was, werden georganiseerd door de Culturette, een
clubje kunstliefhebbers van bewonersvereniging de Plantage.
Theo van der Hek trok de kar en heeft voor de Culturette verschillende concerten binnen en buiten in de Plantage op de
kaart gezet. Voor het kloosterconcert had Theo Annelies en
fluitiste Ellen van den Berg uitgenodigd. “Het klooster werd
destijds nog bewoond door de nonnen. Het zondagmiddagconcert werd eigenlijk bij hen thuis opgevoerd”, zegt Annelies.
Circa 70 mensen woonden het concert bij. Volgens Han was
dat ook omdat ze graag eens een kijkje in het klooster wilden
nemen. “We wisten ook niet wat we als publiek konden verwachten”, voegt hij toe. “We lieten stukken uit de barok horen,
omdat we dat het mooiste vonden passen in die entourage
van het klooster”, zegt Annelies.
Annelies is opera- en concertzangeres, geboren en getogen
in Rotterdam. Ze heeft haar eigen zangstudio aan de Tuinlaan
en geeft zangles aan jong en oud. Ze studeerde piano met
bijvak altviool aan het conservatorium in Rotterdam, en studeerde af toen ze 21 jaar oud was. Tijdens haar studie kwam
ze erachter dat ze het liefst als klassiek zangeres carrière wilde
maken. “Altviool had ik twintig jaar niet meer aangeraakt. Nu

speel ik het weer in het symfonieorkest Rijnmond”, zegt ze.
Voor haar zangcarrière is Annelies een jaar naar Milaan gegaan voor zanglessen en om de taal te leren. Ze werkte daar
als au pair om studie en verblijf te kunnen betalen. Deze periode was buitengewoon leerzaam voor haar. “Annelies heeft
er trouwens fantastisch Italiaans leren koken” zegt Han trots.
Na Italië startte Annelies met de studie zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens haar studie gaf ze
regelmatig concerten, en was soliste bij opera’s en operettes
door het hele land met orkesten in de orkestbak. Haar netwerk breidde zich uit, waardoor ze in aanraking kwam met tal
van muziekprojecten om haar talenten verder te ontplooien.
“Echt gaaf was om samen met het symfonieorkest Rijnmond
Mahlers ‘Des Knaben Wunderhorn’ uit te voeren.”
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HAN ELSKAMP
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Mahler vindt Annelies geweldig om te zingen. De muziekvormen passen zeer goed bij haar sopraanstem, die gekarakteriseerd kan worden als Jugentlich-dramatische sopraan. “Mijn
stem wil veel klank en orkest. Nu gaat mijn stem meer richting
Wagner.” Toen ze afstudeerde lag een internationale carrière
eigenlijk voor de hand. “Maar toen kwam ik Han tegen”, vertelt ze lachend, “en kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal
geen zin had in een nomadenbestaan door de wereld rond te
reizen en te moeten verblijven in kamertjes driehoog achter.
Theater is erg leuk, optreden is erg leuk, zangprojecten zijn
super om te doen, maar een internationale zangcarrière kost
enorm veel stress en energie. Je moet voortdurend voorzingen om geselecteerd te worden voor een rol. Die spanningen
en stress eisen een enorme tol. Ook zaken die niet helemaal
eerlijk gaan, zoals machtsmisbruik, zijn aan de orde van de
dag. Je moet echt alles opzij zetten en dat zag ik niet zitten.”
Annelies vindt het jammer dat de interesse voor klassieke muziek en voor opera in het bijzonder sterk afneemt. “Operette
is als stijl volledig uitgestorven.” Ze denkt dat dit deels komt
omdat kinderen onvoldoende in aanraking komen met klassieke muziek. “Ook op school horen kinderen geen klassieke
muziek en ze herkennen het ook niet.”

009 010

Annelies tijdens een concert | foto: Han Elskamp
Rotterdammer Han Elskamp woont al sinds 1990 in de Plantage, waar zijn twee zoons zijn geboren. Na zijn scheiding in
1995 is Han in de Tuinlaan blijven wonen. Annelies is in 1998
bij hem ingetrokken en vanaf dat moment zorgde ze samen
met Han om de week voor zijn kinderen. Han heeft een nautische achtergrond, als stuurman op de grote vaart, en heeft
jarenlang voor Nedlloyd, P&O Nedlloyd en Maersk gewerkt.
Sinds 2010 is hij zzp’er en werkt als zelfstandig hoger veiligheidskundige (health & safety engineer) en onder meer als
supervisor bij het recyclen van schepen. Hiervoor reist hij regelmatig naar het buitenland voor projecten om schepen op

een duurzame manier te ontmantelen. ‘Sea to Cradle’ vat Han
zijn werkzaamheden samen. “Voor dit soort projecten reis ik regelmatig naar China en Turkije en ook andere landen voor inspecties van schepen.” Het schip wordt volledig gestript en de
materialen, voornamelijk het staal maar ook de inventaris, worden weer verhandeld en gerecycled. Zijn vrije tijd besteedt Han
graag aan schilderen. “Het is een beetje een uit de hand gelopen
hobby”, geeft hij toe. “Zes jaar geleden hebben we het schildersatelier aan de Oranjestraat overgenomen en weer nieuw leven
in geblazen waar nu volop schilderlessen worden gegeven aan
geoefende en minder geoefende schilders”, zegt Han.

Schilderij: Han Elskamp | foto: Annelies Prins

011 012

Schilderij: Han Elskamp | foto: Hans de Groot

Sinds 2017 is Annelies vaste dirigent van het Koninklijk Schiedamse Mannenkoor Orpheus. Vanwege de coronacrisis wordt
er tijdelijk niet meer gezongen en gedirigeerd. “Dat is echt
heel erg jammer, vooral voor de mensen van het koor, die het
samen zingen enorm missen”, geeft ze aan. Niettemin heeft
Annelies als gediplomeerd zangpedagoge allerlei oplossingen bedacht om zang- en muziekles te kunnen geven, zo-

als digitale lessen op YouTube. “De huisconcerten hier in de
Plantage mis ik echt. Wat mij betreft gaan we straks, als corona voorbij is, concertjes organiseren in huiskamers waar een
vleugel of piano staat.” Dat staat genoteerd!
Luister via onderstaande link naar de Ave Maria Caccini door
Annelies Prins: https://youtu.be/juH7pa1gvUQ

MAgISCHE MIXERS Anke Bodewes
Ruim 2,5 jaar geleden belandt dit stel in Schiedam aan de
Tuinlaan. Rotterdammer Arnold had nooit bedacht in Schiedam terecht te zullen komen. Ze woonden heerlijk in een appartement in Rotterdam-Centrum, maar omdat het te klein
werd gingen ze verder kijken naar een geschikte woning. En
zo vond Marjolein dit voormalige kantoorpand van Zadkine
Media aan de Tuinlaan 90 in Schiedam.
Hoe komen ze hier terecht?
Het in 1910 gebouwde pand werd lang gebruikt door voorlopers van wat nu DSW is, een ziektekostenverzekeraar. Daarna
streek deurwaarderskantoor Dolk er neer, die meerdere panden in gebruik had en koppelde. Later werden de panden
weer gesplitst en verkocht, maar de afdruk van het kantoorgebruik was nog duidelijk zichtbaar, onder meer in de grote
uitbouw. Als Utrechtse had Marjolein geen weerstand tegen
de tweede stad in de Rijnmond, dus haalde ze haar man over
om toch te gaan kijken. Arnold was verknocht aan Rotterdam
en was daardoor altijd terughoudend geweest om buiten de
stadgrenzen te kijken. Er stonden destijds meerdere panden
op de Tuinlaan te koop, maar dit pand leek hun wensen te
kunnen vervullen. De sfeer en de omgeving en het park voor
de deur deden de rest: verkocht! Meer dan een jaar zijn ze het
pand van onder tot boven aan het verbouwen geweest met
als resultaat een schitterend, sfeervol, modern en duurzaam
woonhuis met werkruimte op de begane grond. Een half jaar
geleden, toen de moeheid en stress van de combinatie van
werken en verbouwen nog voelbaar was, zou het antwoord
op de Schiedamse vraag: ”Ken je ’t wennen?” nog aarzelend
zijn geweest. Inmiddels kunnen ze volmondig zeggen dat ze
hartstikke blij zijn met het huis en met hun buurt.
Inburgeren in coronatijd
Omdat ze allebei knetterhard werken, is er nog weinig tijd geweest om Schiedam en de medebewoners van de Plantage
te leren kennen. Ze zijn wel onmiddellijk lid geworden van de
bewonersvereniging, maar de activiteiten zoals de kerstborrel waren tot nu toe helaas niet te combineren met de werkagenda. Corona heeft echter ook hun levens flink veranderd;

ze doen Facetimewandelingen met zakelijke relaties en medewerkers. Zo ontdekken ze al wandelend hun omgeving en regelmatig zijn ze verbaasd over de mooie dingen die ze tegenkomen. Dan draaien ze hun scherm om, met wie de gelukkige
dan ook is, het moois te delen. Zo maken vele buitenlanders
al beeldbellend kennis met Schiedam. Arnold en Marjolein
zijn beide namelijk consultant in de kunst-, cultuur- en vrijetijdsector en hun klanten wonen over de hele wereld. Marjolein werkte tot voor kort als organisatieadviseur voor Deloitte,
waar ze organisaties in het binnen- en buitenland begeleidde
bij hun (digitale) transformaties. Begin 2020 hebben Marjolein
en Arnold besloten hun krachten te bundelen en samen verder te gaan in hun eigen onderneming: Factorr.
De geboorte van Factorr
Het motto van Factorr is: ”Magic starts with crossovers”. Het
bedrijf is gestart in 2005 door Arnold en houdt zich bezig met
conceptontwikkeling en organisatie van festivals, het transformeren van gebouwen, gebieden en organisaties, het bedenken en realiseren van tentoonstellingen op locatie, maar
ook het ontwikkelen en laten reizen van mobiele tentoonstellingen over de wereld, waardoor musea zoals het Van Gogh
Museum uit Amsterdam met een klein gebouw een multiplier
kan zetten op zijn bezoekersaantallen. Ze werken dus in en
voor de kunst- en cultuurwereld en de entertainmentindustrie. De pandemie heeft invloed op het bedrijf maar biedt tegelijkertijd ook kansen. “Hoe kom je terecht in de wereld van
kunst en cultuur?” vraag ik Arnold. Hij vertelt dat zijn moeder
danseres was en dat hij tussen de coulissen van theaters met
zijn autootjes speelde. Hij voelt zich thuis in de creatieve industrie, maar om toch ‘een vak te leren’ heeft hij rechten gestudeerd. Al snel had hij in de gaten dat een leven als hardcore
jurist niet zijn hart had. Zo is hij in de wereld van grootschalige publieksevenementen terecht gekomen. Niet alleen in
de entertainmentindustrie was er vraag naar meer beleving,
bijvoorbeeld door grotere podia, ook vanuit musea kwam de
vraag hoe tegemoet te komen aan de veranderende vraag
van het publiek naar nieuwe spannendere ervaringen. De
technieken die gebruikt worden bij grote evenementen zijn
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Enkele Factorrians aan het werk (pre-corona) | foto: Diewke van den Heuvel
ook toepasselijk te maken voor musea en kunstinstellingen en dat is de slag die Factorr heeft
gemaakt. Marjolein heeft een volstrekt andere
route afgelegd om hier te komen. Ze is organisatiepsychologe, heeft aan de kunstacademie
gestudeerd en daarna nog een studie afgerond
in informatiemanagement. Bij Deloitte werkte
ze op het gebied van innovatie en begeleidde
ze verandertrajecten. Om die, vaak abstracte of
technische, organisatieveranderingen tastbaar
te maken en mensen mee te nemen, zette ze
daarbij vaak ruimtelijke installaties in. Denk aan
het plaatsen van een drie meter hoge, interactieve robot in het atrium van een kantoor met
als doel om mensen bewust te maken van de
mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.
Ook toen ze nog niet samenwerkten, konden ze
wel bij elkaar terecht als sparringpartner voor
de projecten waar ze mee bezig waren. Hun ge-

Tentoonstelling Pixar: 25 years of animation | foto: Pixar 25 years of animation

meenschappelijke deler was dat ze ruimtelijke
oplossingen inzetten bij klanten voor strategische vraagstukken. De keuze om samen verder
te gaan, niet alleen als levenspartners maar ook
als partners in Factorr, was een logische vervolgstap.
Kansen voor Schiedam
Beiden zien veel kansen in Schiedam met zoveel
mooie panden en de rijke geschiedenis. Ze hebben ook in Rotterdam bij hun vorige woning in
het centrum meegemaakt hoe invulling gegeven werd aan braakliggende terreinen en hoe
kansen gecreëerd werden, waardoor Rotterdam
nu enorm populair en aantrekkelijk is geworden. Ze vinden het leuk om daar in Schiedam
een bijdrage aan te leveren, al moeten ze reëel
zijn want op dit moment richten ze zich vooral
op de verdere groei van hun bedrijf. Dat is dus

toekomstmuziek, maar ze zien, ook door corona,
het belang van de nabije omgeving.
Behalve de directe buren en de verkopers van
hun pand, kennen ze nog niet veel mensen in
Schiedam, maar ze volgen wel passief wat er
gebeurt en ze zijn zeer enthousiast, bijvoorbeeld over het Stedelijk Museum Schiedam. De
geschiedenis van Schiedam en de distillateursfamilies die hier nog steeds wonen, bieden de
stad een rijkdom aan verhalen die ingezet zouden kunnen worden om Schiedam nationaal en
internationaal verder op de kaart te zetten. Ze
noemen Dublin als voorbeeld van een stad die
vanuit een achterstandssituatie vleugels heeft
gekregen en inmiddels populair is geworden
met attracties als Guinness Storehouse. Een
voorbeeld en toekomstbeeld voor Schiedam
vinden Arnold en Marjolein.

015 016

Een scène uit de interactieve ‘Meet Vincent van Gogh Experience’, een internationaal rondreizende
tentoonstelling voor het Van Gogh Museum | foto: Bibi Neuray

EEN WARM WELKOM Anke Bodewes
Cock Janse is met haar man Charles in 2009 vanuit het Westland naar het Kruithuis in Schiedam verhuisd. Zoon Vincent
maakte hen attent op dit nieuwbouwplan, hij woonde toen in
de Gorzen. Nu woont Vincent in het brugwachtershuisje naast
de Hoofdbrug. Dat huisje was zijn droom, maar hij dacht dat
het niet voor hem was weggelegd; hij is muzikant en z’n inkomen navenant. Maar zijn moeder zei ”probeer het gewoon” en
het lukte! Zo hebben zij elkaar dus de Plantage in gepraat en
nu is Cock de welkomstcommissie van de vereniging. Een taak
waar ze zich met plezier van kwijt.
Het Westland
Cock komt uit de agrarische wereld en is haar werkende leven
begonnen bij de Boerenleenbank in het Westland. In die tijd
moest je als vrouw het veld ruimen bij de bank als je zichtbaar
zwanger was; daar heeft ze zich met succes tegen verzet. Eenmaal moeder moest ze na 12 jaar alsnog haar baan opgeven,
want er was geen kinderopvang te regelen. Twee van haar
broers hadden inmiddels het bedrijf van haar ouders overgenomen en met haar kennis van administratie en financiën
is ze voor hen de administratie gaan doen. Haar man heeft
nooit in de agrarische wereld gewerkt; hij werkte bij het GAK.
De broers waren een stuk ouder dan Cock en toen zij op hun
beurt weer wilden stoppen, heeft Cock, in 1986, samen met
een compagnon, de zaak overgenomen. Het bedrijf werkte
met freesia’s; die worden geselecteerd, vermeerderd en de
knollen worden verkocht. Een boeketterie was ook onderdeel
van het bedrijf. Ik leer dat de freesia’s die mijn moeder in een
vaasje zette, feitelijk een bijproduct zijn van de plant. Die is
veel groter en heeft grotere bloemen. “Veel van de Nederlandse best geteelde producten gaan naar het buitenland, wij
produceerden vooral voor de Engelse markt.” De Westlandse
tuinderswereld is wel een speciaal wereldje. Door de economische relatie met de grond waarop gewerkt en gewoond
wordt, let men erg op elkaar en is men tegelijkertijd toch ook
introvert en op zichzelf. In de tijd dat Cock het bedrijf overnam, begon die wereld zich wat meer te openen en samen
met haar compagnon heeft ze het bedrijf kunnen laten groei-

en en bloeien; op enig moment hadden ze 80 medewerkers.
In 2002, Cock was toen 55, heeft ze haar belang verkocht en
ging ze met Charles kijken naar een nieuwe plek om te wonen
in de steden rondom het Westland. Een stad omdat de tijd van
hun leven was aangebroken met meer ruimte voor cultuur en
andere stedelijke genoegens.
De eigentijdse kerk
De kennismaking met het project het Kruithuis was liefde op
het eerste gezicht. De Plantage geeft een dorps gevoel terwijl
de geneugten van de stad nabij zijn. Er is wel sociaal contact
maar geen sociale controle. Het voordeel van een nieuwbouwwoning is dat iedereen nieuw is in het complex, alle bewoners
maken eenzelfde proces door waardoor het gemakkelijk is om
kennis te maken. Voor wat betreft de omgeving en Schiedam,
dat was natuurlijk een volkomen nieuw en onontgonnen terrein. Nadat ze gesetteld waren, bood de bewonersvereniging
Cock de unieke gelegenheid om kennis te maken met de
Plantagebewoners: de welkomstcommissie. Eigenlijk vervult
de welkomstcommissie de functie die vroeger de kerk innam.
Vroeger, als je je vestigde in een nieuwe gemeente of parochie, kreeg je huisbezoek. Dat was om zieltjes te winnen voor
de betreffende kerk maar het had óók een sociale functie die
helemaal niet zo verkeerd was. Cock heeft weet van nieuwkomers op zeer verschillende en creatieve manieren. Soms zijn
de vertrekkende bewoners zo attent om daarvan melding te
maken bij het secretariaat, of de verkoper attendeert de koper op de Plantagevereniging; dat zijn de gemakkelijkste, daar
hoeft ze niet veel moeite voor te doen. Soms ziet ze de verhuiswagen staan en noteert het adres. Na verloop van tijd, als Cock
denkt dat de verhuisdozen wel zijn uitgepakt, gaat ze langs
of maakt een afspraak. Ook Funda is een bron sinds ze ontdekt heeft dat die ook de verkochte huizen toont. En natuurlijk
zijn bijeenkomsten zoals ledenvergaderingen en kerstborrels
een bron van informatie. Vaak wordt ze gastvrij ontvangen en
een enkele keer moet ze praten als brugman, maar in bijna
alle gevallen worden de nieuwe bewoners lid van onze club.
Een prachtige score en mooi werk! En, zo benoemt ze het zelf,
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CHARLES JANSE
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4.406120’
51.9108340
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ook wel een beetje wel verklaard eigenbelang want het is een
prachtige manier om kennis te maken met de Plantagebewoners en hun panden.
Kaarten en kunst
De vrije tijd die ze gekregen heeft na de verkoop van het
bedrijf wordt aan meer besteed dan alleen ons buurtje. Ze
bridget samen met Charles bij de Schiedamse bridgeclub
Troef Inn, heel gezellig. Jammer wel dat de historische bridgetocht dit jaar is afgelast vanwege corona. Dit is een geweldig
leuke tocht. Ze schildert en heeft meerdere opleidingen op
het gebied van de geschiedenis van de kunsten gedaan. Ze is
vrijwilliger bij de Ketelfactory, en penningmeester van de VVE
van het Kruithuis. Zomers vertoeven ze ook graag in Frankrijk, dus haar tijd is beperkt. Haar droom voor Schiedam is dat
deze stad zich steeds verder ontwikkelt tot kunstenaarsstad.

We hebben zoveel goede kunstenaars en zoveel lege winkels,
daar moet toch iets te combineren zijn, filosofeert ze. Ik vraag
haar of haar droom zichzelf niet heel zachtjes aan het realiseren is: De vierde modeontwerper vestigt zich op de Hoogstraat, een meubelstoffeerder, een kindermeubelontwerper
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn weliswaar toegepaste kunsten maar de ontwikkeling is gunstig. Dat vindt Cock
ook. Toen ze hier kwamen wonen, was het centrum een drama
en dat is nu veel beter. En ze geniet volop van hun twee zoons
waarvan een dus in Schiedam woont en de ander in Barendrecht met zijn vrouw en drie kinderen. Ze is heel trots op haar
kleinzoon van 9 die tijdens de lockdown een ‘thuiszitkrant’
heeft gemaakt en daarvoor ook vandaag geïnterviewd werd
door de plaatselijke krant. “Oma wordt vandaag ook geïnterviewd”, zei ze tegen hem. Ik vind het niet zo toevallig; de appel
valt niet ver van de boom; ondernemende familie!

links: Officieel momentje ten behoeve
van de introductie van
een nieuw freesiaras
rechts: Het gezin op
de kwekerij. Cock zit
op de wielkas | foto’s:
familiearchief
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rechts: Charles en
Vincent in Frankrijk | foto:
familiearchief

PARKBURGEMEESTER Anke Bodewes
Het ging zoals dat vaak gaat… de zittende voorzitter Aad van
der Griendt wilde stoppen en niemand stak z’n vinger op.
Edwin Westenberg die in 1999 eigenaar is geworden van een
appartement aan de Lange Nieuwstraat denkt, misschien wel
leuk nu ik het niet zo druk heb qua baan, en zo geschiedde.
Edwin is in 2005 de vierde voorzitter van de belangen- en bewonersvereniging de Plantage geworden. Vooral dat de vereniging ook een belangenbehartiger is, zoals de naam aangeeft, dat vindt hij belangrijk.
Van ketellapper tot plantagist
Edwin is geboren in Kethel, nu Schiedam-Noord. Dat is een
buurtje, hij kent er bij wijze van spreken iedereen. Dat de Plantage óók echt een buurtje is heeft hij ervaren, hij had het niet
verwacht. Toen hij voorzitter werd, kende iedereen hem, maar
andersom was dat niet het geval. Een beetje ongemakkelijk
was dat soms. Leny Berkvens was als secretaris zijn steun en
toeverlaat. Bij haar in huis waren in het begin altijd de vergaderingen. Nadat Leny gestopt was, werden de vergaderingen
meestal bij Rob Wassenaar gehouden. Waar er ook vergaderd
werd: eerst het serieuze werk en vervolgens nog een gezellige nazit. Edwin heeft er goede herinneringen aan. Alleen het
einde van zijn bestuursperiode was niet zo leuk. Er was gedoe,
en verwijten aan hem persoonlijk maakten dat hij ging stoppen als voorzitter. Het gehele bestuur besloot toen solidair te
zijn en ook zij traden af.
Wapenfeiten
Belangenbehartiging is ‘zijn ding’; hij was niet voor niets jaren raadslid voor de Partij van de Arbeid. Hij vindt het terecht
dat de vereniging de bewoners van de appartementen aan de
Lange Nieuwstraat bij de Hoofdbrug heeft geholpen toen de
projectontwikkelaar met zijn bouwplan hun uitzicht wilde belemmeren. Mede daardoor is het plan aangepast en de bouwhoogte verlaagd. Ook de onderhandelingen met de gemeente over het convenant staan hem nog duidelijk voor de geest.
Hierin werd opnieuw voor 5 jaar afgesproken welk onderhoud
door de gemeente gedaan wordt en wat de vereniging zelf

doet. Het convenant werd door hem en de toenmalige wethouder Yorick Haan getekend op een verlichte dansvloer tijdens de eerste Nacht van het Park die ook wel de Nacht van
het Licht genoemd werd vanwege de lichtkunst die in en om
het park te zien was. Daar heeft hij ook de ambtsketen gekregen die hij draagt op de foto. De titel nachtburgemeester
wilde hij niet hebben, die eer komt Jules Deelder toe. Maar
parkburgemeester, die vond hij wel leuk.
Hoe ingewikkeld belangenbehartiging kan zijn, heeft Edwin
ervaren toen de gesprekken over de herinrichting van de kop
van de Plantage gaande waren. Als voorzitter van de vereniging droeg hij het verenigingsstandpunt uit. Maar als bewoner van een appartementengebouw dat grenst aan dit deel
van het park, kreeg hij ook te maken met de meningen van
buren die het niet eens waren met het verlies van parkeerplaatsen. Laveren, goed je positie duidelijk maken, mensen op
hun eigen verantwoordelijkheid wijzen, hij heeft veel geleerd
van zijn jaren als voorzitter.

EDWIN WESTENBERG
51.9128250
4.400943’

Parkeerzorgen
Edwin heeft een auto, net als veel mensen, en hij vraagt
zich af hoe dat verder moet in de buurt? Met de bouw van
het Blauwhuiskwartier worden weer méér woningen toegevoegd dan dat er parkeerplaatsen bijkomen. Hoe houden
we het leefbaar? Hij had verwacht dat de vereniging zich te
weer zou stellen tegen dit bouwplan vanwege de hoogte en
de toename van het parkeerprobleem. Dat de vereniging zich
niet meer profileert als belangenvereniging maar in zijn ogen
meer een gezelligheidsclub is geworden en het feit dat hij een
tijdje geen werk heeft gehad, maken dat hij de contributie
van de vereniging een paar jaar niet betaald heeft. Gelukkig
begint hij binnenkort weer in een nieuwe job en de kans is
groot dat hij zijn lidmaatschap continueert. Hij doet vaak niet
mee met de activiteiten maar volgt ze wel en vindt zijn naaste
omgeving echt belangrijk. Nog maar 9 jaar en z’n hypotheek
is afgelost, hij had nooit gedacht zo lang in deze woning en in
deze buurt te blijven, en dat is veelzeggend!
021 022

Marcel Kreuger | foto: archief Marcel Kreuger
Insert Marcel Kreuger
Er wordt wel eens gehint op de verschillen tussen de Plantagebewoners en de bewoners van de Gorzen maar “jullie
vergissen je”, zegt Marcel. “Jullie lijken véél meer op elkaar
dan jullie denken.” En hij kan het weten, want Marcel is
ook wijkregisseur in Sveaparken en de Woudhoek. Hem
valt op dat de betrokkenheid bij de buurt en actief zelf
initiatieven ontplooien, grote overeenkomsten zijn. De
wens en de bereidheid om de eigen leefomgeving plezierig en mooi te houden en pas vanuit de eigen ideeën
contact te zoeken met anderen, zoals de gemeente, om
het voor elkaar te krijgen, dat zie je niet overal. En daar
waar in het verleden nog wel eens animositeit was, bijvoorbeeld over de verdeling van geld, gaat dat nu prima.
Edwin Westenberg prijst Marcel voor die omslag. Zelf zegt
Marcel daarover: ”Iedereen wil serieus genomen worden
en beoordeeld op zijn daden en niet op vooroordelen.

Edwins eerste ledenvergadering als voorzitter | foto: archief Hannie Bierens

links: Edwin met zijn ambtsketting tijdens kerstborrel
2009 | foto Plantagekrant januari 2010
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Dus we luisteren naar elkaar en we houden ons aan een
paar spelregels. Sommige dingen mag je misschien denken, maar je zegt ze niet.” Hij vindt zijn rol daarin dus niet
zo bijzonder maar normaal. Hij gebruikt onze vereniging
vaak als voorbeeld. Hij denkt dat de historie en het park
helpend zijn bij het succes van de bewonersvereniging.
Dat is ook een overeenkomst met de Gorzen: “jullie hebben geschiedenis”. Verhalen maken van bewoners, iemand portretteren, dat lukt niet zomaar overal. Mensen
moeten er energie in willen steken en het moet gewaardeerd worden, anders bloedt het dood. Met de kunst in
het park, de bijzondere bomen met een verhaal, de kabouterboom en de mensen en de panden hebben we een
fantastische omgeving die we met elkaar in ere houden.
Daar mogen we onszelf van Marcel een pluim voor geven.

VAN OUDE AMBACHTEN NAAR NIEUWE WERKVORMEN Tosca Vissers
De Molukken aan de Tuinlaan kan met recht een iconisch gebouw in de Plantage genoemd worden. Het grote gebouw, dat
oorspronkelijk uit twee pakhuizen bestond, werd omstreeks
1856 gebouwd, waarschijnlijk door jeneverstokerij Nolet en
vooral gebruikt voor de opslag van jenever. Nu zitten er in het
pand allerlei kleine bedrijven gevestigd. Geraldine Overgaag
is er dagelijks aan het werk voor haar kruidenwebshop Green
Gipsy Spices, die ze samen runt met haar nichtje Kim. Daarnaast is ze druk bezig om de Molukken te laten renoveren en
aan te passen tot een mooi monumentaal en duurzaam pand,
om het voor de komende generaties te kunnen behouden.
In de jaren 70 kwam de Molukken, dat sinds 2001 een rijksmoment is, in bezit van de familie Overgaag en is het pand
nog steeds familie-eigendom gebleven. Toen haar vader
deze oude pakhuizen kocht, werden ze met name gebruikt
als groothandel voor kruiden en specerijen, maar het complex huisvestte ook andere, kleinere bedrijfjes zoals Post en
Teekman, Van der Knoop en Trouw, die eveneens in voedingsmiddelen handelden en bij het bedrijf de Molukken hoorden.
Een van de oude 19-eeuwse pakhuizen is opgetrokken in gele
ijsselsteentjes. De gevels aan de zijde van de haven bevatten boven elkaar geplaatste pakhuisdeuren, bedoeld om de
goederen die per vrachtschip werden aangevoerd, omhoog
te kunnen takelen. Aan de zijde van de Buitenhaven heeft het
pakhuis twee uitzwenkende klokgevels. Het andere pakhuis is
gebouwd in neoclassicistische stijl. Tussen de twee 19e-eeuwse pakhuizen is in 1935 middenstuk gebouwd dat de twee
panden verbindt. “Dat is destijds door de toenmalige eigenaar
van het pand gedaan, de firma Jacobse, die overigens ook in
de peulvruchtenhandel zat”, vertelt Geraldine en ze wijst naar
de oude ramen in de muren van de oude pakhuizen. “Die ramen keken uit op het steegje dat vroeger tussen de twee pakhuizen lag”, vertelt ze.
Handelsmaatschappij de Molukken
“Mijn vader heeft de Molukken naar de Tuinlaan gebracht.

Voorheen zat de Molukken in Delfshaven als handelsmaatschappij in koffie, mosterd en azijn. Toen mijn vader dit net
had gekocht, heb ik in de schoolvakantie nog meegeholpen
met het schilderwerk.” Geraldine heeft zich laten vertellen
dat St. Petersburg en Batavia waarschijnlijk de oorspronkelijke namen waren van de twee 19e-eeuwse pakhuizen. De
handelsmaatschappij de Molukken heeft tot 2008 in de Tuinlaan gezeten en is toen verplaatst naar een nieuw pand in de
Nieuw-Mathenesserstraat in Schiedam. “Toen ik na mijn studie en werk in Eindhoven weer in Schiedam ging wonen, heb
ik een aantal jaren hier in dit pand van de Molukken bij Van
der Knoop gewerkt, een bedrijf dat in Japanse rijstcrackers
handelde”, zegt Geraldine. Na Van der Knoop stapte Geraldine
over naar het verzekeringswezen, haalde haar diploma’s voor
verzekeringsaccountant en ging bij Van Stigt Thans Assurantiën aan de slag als schade-afhandelaar. “Werken bij Van Stigt
Thans is hartstikke leuk”, zegt Geraldine. “Leuk bedrijf, leuke
collega’s, leuke tijd gehad. Leuk aan dit werk was om het voor
elkaar te krijgen om schades te verhalen voor je klanten.”

GERALDINE OVERGAAG
51.9123950
4.403463’

Bijzondere locatie
Inmiddels was de vader van Geraldine overleden en werd besloten om een nieuw pand voor de Molukken te bouwen, dat
in 2008 is gerealiseerd. De bouw hiervan was voor haar een
interessante en uitdagende opdracht, die veel tijd kostte. Ze
besloot met het verzekeringswerk te stoppen en zich te focussen op de nieuwe en de oude Molukken. “Mijn plan was op uiteindelijk in de oude Molukken te gaan wonen”, zegt ze beslist.
“Het pand staat zonder meer op een bijzondere locatie in de
Plantage en aan het water. Mij trok de sfeervolle, industriële
uitstraling, vooral de bovenste verdieping. Deze is zo ruim en
perfect in afmetingen en ligging, dat er een prachtig appartement van 160 vierkante meter in te realiseren is.” Als je op
de oude verdiepingen over de pakhuisvloeren loopt, kun je
er inderdaad eindeloos in wegdromen, hoe het vroeger moet
zijn geweest en over de mensen die hier werkten. Je voelt en
ruikt de bedrijvigheid van vroeger.
025 026

Erfgoed
“Toen de Molukken verhuisde naar de Nieuw-Mathenesserstraat, kwam het oude gebouw leeg te staan. “Karin en ik
wilden het heel graag gaan opknappen, maar dat was financieel een behoorlijke uitdaging. Vanuit de gemeente Schiedam
kwam hiervoor vrij weinig respons en support”, geeft Geraldine aan. Het pand heeft daardoor een tijdje leeggestaan en
Geraldine heeft geprobeerd om het achterstallig onderhoud
zo goed mogelijk te managen, om te voorkomen dat het pand
zou verloederen. “In 2001 is de Molukken een rijksmonument
geworden, wat op zich een prachtige status is die het pand
ook verdient, maar helaas werd onze subsidieaanvraag afgewezen.” Toen de bedrijvigheid uit het pand vertrok in 2009
heeft het pand een aantal jaren leeggestaan en werd het deels
als een antikraakpand gebruikt. “In 2015 zijn we het achterstallig onderhoud gaan herstellen, zoals lekkages en kapotte
ramen dichtmaken. Tot die tijd heeft de Molukken nooit echt
veel aandacht gehad van de gemeente Schiedam. Het pand
viel op nadat de gevel aan de waterkant was opgeknapt. Toen
zijn mensen van de afdeling Monumenten van de gemeente
Schiedam regelmatig komen kijken, omdat de gevel niet voldeed conform de regels van de Erfgoedwet.

Geraldine Overgaag en haar dochter
Nadia Mentink | foto: Tosca Vissers

De Molukken bezien vanaf de Buitenhavenweg | foto: Rogier Brans
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Wit gestucte laag
“De gemeente Schiedam keurde de inmiddels gerealiseerde
herstelwerkzaamheden niet per se af, maar stelde wel voor om
voor de volgende renovatie- en herstelwerkzaamheden bij de
gemeente een vergunning aan te vragen.” Vervolgens ontving
Geraldine een gemeentelijke brief waarin ze werd gevraagd
om elk detail van het gebouw getekend op schaal in kaart te
brengen. “Het leek alsof bij mij ineens de duimschroeven werden aangedraaid”, stelt ze vast. “Alle herstelwerkzaamheden
en gebruiksaanpassingen die het pand in de loop der jaren
heeft ondergaan, moeten eruit en weer in oude staat worden
hersteld, vindt de gemeente”, legt Geraldine uit. “Zo moet een
wit gestucte laag worden verwijderd omdat deze niet origineel is.” Geraldine heeft hiervoor alle begrip, want die stuclaag
is niet authentiek. “Raar vind ik wel dat ik de stalen regenpijp
moet vervangen door een ronde pvc- of zinken regenpijp. Zo
moet ik ook het stalen dak eraf halen. Het kapotte bitumen

dak dat eronder ligt, biedt echt geen bescherming. Ook de
ramen en deuren die na 2001 erin zijn gezet, moeten vervangen worden. De vorige die erin zaten waren al niet meer origineel, maar deze moeten toch worden teruggeplaatst. Deze
zijn in slechte staat, dus heb ik ze binnenin de ruimtes van
het gebouw geplaatst. Dit getuigt niet echt van een visie ter
bescherming van industrieel erfgoed.” Ze vraagt zich dan ook
af wat er met de pakhuizen gaat gebeuren na de restauratie.
“Nu staat het pand in het teken van kleine, startende bedrijfjes, zoals Loopuyt, Ge’staltung en D-Bottle. Dit soort bedrijven
heeft geen enorme budgetten voor het huren van een werkplek. Om uit de kosten te komen, moeten deze werkplekken
in de toekomst misschien toch ruimte maken voor woningen,
wat op zich jammer is. Deze pakhuizen zijn juist zo inspirerend
voor creatieve, kleine, puur Schiedamse ondernemingen. Zo
behoud je het industriële karakter van deze pakhuizen”, geeft
Geraldine aan.
Voor de gemeente Schiedam lijkt het alles of niets: volledig
volgens de richtlijnen opknappen of het pand maar laten
verloederen. In 2012 werd in een rapport opgemaakt dat het
volledig volgens de richtlijnen van de Erfgoedwet opknappen van dit rijksmonument circa 1,9 miljoen euro kost. “Zo’n
bedrag tover je niet even tevoorschijn”, zegt Geraldine. “En, al
tover je het tevoorschijn, hoe ga je dat geld ooit terugverdienen?”. Het is een lastige kwestie. “Graag zoek ik samen met de
gemeente naar een oplossing of compromis hiervoor, zodat
het pand behouden kan worden. Het is in elk geval mijn intentie om de Molukken op een duurzame manier in oude glorie
te herstellen en dat wil de gemeente ook. Ik hoop van harte
dat we die oplossing samen vinden”, zegt Geraldine resoluut.

WE HEBBEN ZO’N LOL GEHAD Anke Bodewes
Hedwig van Adrichem, die nu in Vlaardingen woont, is met
haar man Ton in 1985 eigenaar geworden van Tuinlaan 50.
Ze kochten het pand om er hun bedrijf te vestigen, maar het
werd ook, onbedoeld, hun woning. Het pand met de naam De
Rooie Koffer is de plek waar de vereniging is opgericht, tijdens
een barbecue. In de begintijd was het ook dé locatie waar bijeenkomsten, vergaderingen en feestjes georganiseerd werden. Ton is 5 jaar geleden overleden en vervolgens is het pand
verkocht, maar zeker is dat Ton en Hedwig en hun pand van
grote betekenis zijn geweest voor de bewonersvereniging.
De Culturette
Ze weet niet meer precies hoe het begonnen is, maar de vereniging had in die tijd werkgroepen. Hun werkgroep, de culturele commissie had de bijnaam de Culturette. Het was de
dynamiek in deze groep mensen die het zo bijzonder maakte. Theo van de Hek, Aad en Petra van der Griendt, Herman
Vlasveld, Volkert Bonga en natuurlijk Hedwig en Ton. Theo
was een belangrijk aanjager met zijn bloemrijke taalgebruik.
Theo is acteur en musicus en in een geschrift van november
1996 stelt hij de leden van de culturele commissie voor. Voor
Hedwig heeft hij de volgende omschrijving: “Hedwig van Adrichem is de moeder-overste van het geheel. Blokjes kaas, eventueel met sambal-bij, glunderen op haar schalen en schoteltjes.
Ze zit nergens mee. Persoonlijke wissewasjes worden bij haar
gemeld, geteld en gewogen. Het blad voor haar mond is tegelijkertijd met de watersnood in Zeeland weggespoeld. En zo hoort
het ook.”
Ze hebben met elkaar prachtige feesten georganiseerd voor
kinderen en voor volwassenen. Welk feest het eerste was
weet ze niet meer, maar het ridderfeest was bijvoorbeeld
fantastisch. Er was een jonkvrouw te paard (“Joyce van Plein
Eendragt, een mooie meid”) in een prachtige jurk waar Sylvia
Vlasveld voor had gezorgd. Herman, haar man, heeft ‘gouwe
klauwe’ volgens Theo, die kon bergen werk verzetten. De
Plantage leent zich geweldig voor dit soort activiteiten, vindt
Hedwig. Om de zoveel maanden organiseerden we wel iets
en eenmaal per jaar deden we iets heel groots. Het Mutszo-

mernachtfeest bijvoorbeeld, een woordspeling die afkomstig
was van Herman. Een feest met het thema Duizend-en-een
nacht. Ze kwamen meestal bij elkaar bij Ton en Hedwig en
begonnen met ideeën verzamelen, taken verdelen en aan
de slag. In Hedwigs archief zit een lijst met 40 ideeën!! Van
‘Christmas Plantage’ tot hutspotparty, paasontbijt met eieren
zoeken, poepscheppen voor hondeneigenaren, kookclub ‘koken zonder sterren’ en naar New York… ze dachten niet klein!
“We hadden zo’n goede sfeer met elkaar en zo’n zin om met
elkaar leuke dingen te organiseren.” Ton bemoeide zich met de
financiën en Volkert bracht de stemming erin door op cruciale
momenten zijn kam tevoorschijn te halen en met behulp van
een vloeitje een deuntje te spelen. We waren er ook gewoon
goed in om mooie activiteiten op te zetten. Dat hangt natuurlijk altijd af van het groepje waar je het mee doet. En iedereen
deed wat in al die werkgroepen, iedereen was betrokken. De
vergaderingen begonnen altijd serieus, maar zodra het werk
gedaan was, kwamen de flessen op tafel en werd het erg gezellig tot in de kleine uurtjes.
Aan alles komt een eind
Die culturele bloeiperiode waar Hedwig over spreekt, heeft
-denkt zij- maar een paar jaar geduurd. Zoals het vaak gaat
komt er gedoe en gedoe gaat vaak over geld. Omdat zij de
ruimte hadden om vergaderingen en activiteiten te hosten en
geld natuurlijk altijd een probleem was, was het rekenen van
een commerciële prijs voor de ruimte lastig. Dus ze rekenden
al niet zo veel, maar sommige bewoners vonden ook dat te
veel. Ze dachten waarschijnlijk ”jullie hebben die ruimte toch”.
Dit gaf frictie want Ton en Hedwig woonden dan wel in een
groot pand, maar konden het zich niet permitteren om te royaal te doen. En er was ook wel eens gedoe om andere dingen.
Aad, Ton en Theo waren mannen die geen blad voor de mond
namen, die konden ook flink botsen. Wat er precies gebeurde
waardoor zij uit de culturele commissie stapte(n) weet Hedwig
niet meer, maar: “Op enig moment hadden we alles gedaan
wat we wilden doen, of het bloedde dood. Alles heeft immers
een begin en een einde.”

HEDWIG VAN ADRICHEM
JOB
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Insert Theo van de Hek

Vlaardingen
Hedwig is 5 jaar geleden naar een appartement in Vlaardingen verhuisd. Ze is nog steeds bezig om het daar gezellig te
maken en ze geniet van de rust in haar huidige leven. Een perfecte gastvrouw is ze nog steeds want ik word gruwelijk verwend! Ze haalt met heel veel plezier herinneringen op uit de
30 jaar die ze aan de Plantage gewoond heeft. Ook al was het
niet altijd leuk en was er zeker ook gedoe. Zoon Job is er opgegroeid en hij woont met zijn vriendin nog steeds in de Makkerstraat, ze zijn daar flink aan het verbouwen. In Schiedam is

Theo heeft al in 2001 zijn woning
aan de Lange Nieuwstraat 145
verkocht, maar de Culturette heeft
hem vrienden voor het leven opgeleverd. “Ik werkte ook toen al in de
evenementenwereld en mijn creativiteit en organisatietalent kon
ik goed inzetten. Sylvia Vlasveld
was geweldig in het organiseren
van fantastische activiteiten voor
kinderen, daar keek ik alleen maar
naar en genoot. Heel verbindend
was een concert bij kaarslicht dat
we organiseerden in het klooster,
waar toen nog een paar nonnen
woonden. Annelies Prins, Ellen vd
Berg en ik traden op. En volgens
mij is daar zelfs nog een liefdeskoppel uit voort gekomen: Annelies ontmoette die avond namelijk
Han Elskamp. Er brak aan het einde
van de avond brand uit, omdat de
geknutselde kandelaars brandbaar
bleken. Han, die een achtergrond
heeft bij de brandweer, greep in en
dat viel Annelies op. Bij de nazit bij
mij thuis was de stoel naast Annelies leeg, niet geheel toevallig…
en daarop kwam Han zitten. Ze
raakten in gesprek en van het een
kwam het ander! Zo zie je dat culturele activiteiten en gezelligheid
tot nog meer prachtige dingen
kunnen leiden!”

Feest met Frans thema in het handelsentrepot | foto:
archief familie van Adrichem
rechterpagina: Ridderfeest | foto: archief familie van
Adrichem
ze dus nog regelmatig. Ze doet vrijwilligerswerk in Frankeland
in de brasserie. Haar hospitality-skills zijn daar zeer welkom.
Ook gaat ze binnenkort bijspringen in de stadsgehoorzaal van
Vlaardingen. Ze is en blijft een bezige bij met wie veel vrolijkheid te beleven is!
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DE VERHALEN VAN HET PARK Mirjam Ott
Huib Sneep en Kirstain Houweling wonen samen met hun
dochter Marlies in het rijksmonument aan de Tuinlaan 58.
Dochter Willemijn en zoon Bram wonen in Rotterdam en zijn
beide grotendeels opgegroeid aan de Tuinlaan. Huib is boomen groenadviseur en Kirstain is restauratie-architect. Huib is
acht jaar voorzitter geweest van de belangen- en bewonersvereniging. Kirstain heeft veel gedaan in de organisatie van
evenementen die ook van buiten de Plantage bezoekers aantrokken, zoals de Nacht van het Park.
Wonen in een rijksmonument
Eind 1996 hebben zij hun oog laten vallen op het statige pand
aan de Tuinlaan 58. Er volgde een periode van onderhandeling voordat de woning in het najaar van 1997 gekocht werd.
Sinds 1984 is de woning uit 1780 een Rijksmonument. De vorige functie van het pand was kantoor en daarvoor was het een
hervormd rusthuis samen met de panden aan weerszijden. Uit
de tijd van het rusthuis stamt de prachtige serre aan de achterzijde over de breedte van de woning. Deze serre was vroeger
de verbindingsgang tussen verschillende panden. Nog steeds
eindigt deze gang in een ruimte op de begane grond van het
naastgelegen pand. Deze constructie heet ‘recht tot het hebben van een kamer in’. Omdat deze ruimte geen onderdeel
is van het rijksmonument kon hier een aangepaste slaap- en
badkamer gemaakt worden voor dochter Marlies. Kirstain en
Huib hadden niet stilgezeten in de tijd van de onderhandeling. Het hele restauratieplan was al uitgedacht, ingemeten
en getekend. De vergunningen waren verkregen op de dag
van overdracht. Zo kon de aannemer de volgende dag starten
met zijn werkzaamheden. Dat Kirstain restauratie-architect is
van beroep was hier een groot voordeel. Tijdens de restauratie
was ze dagelijks aanwezig met Bram van 2 jaar oud, die dan
geregeld op de rustigste plek van de bouwplaats in zijn campingbedje sliep. Het pand heeft vele monumentale details en
is later door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uitgebreid gefotografeerd.
Niet te keurig
Kirstain vindt de mix tussen bedrijven en wonen erg leuk aan

de buurt. “Vroeger had je bijvoorbeeld de scheepswerf achter
de Lange Nieuwstraat. Het hoeft niet te keurig en moet een
beetje interessant blijven. Nu staat alleen de Sodafabriek er
nog, maar destijds waren er vijf of zes van dit soort plekken”.
Toen de Sodafabriek voor herbestemming verkocht werd met
een complete sloopvergunning, heeft ze bezwaar gemaakt.
Dit liep uit op een rechtszaak, met resultaat dat de sloopvergunning vernietigd werd. “Weer langer geleden, in de jaren 60
en 70 van de vorige eeuw was de samenstelling in de buurt
totaal anders, de grote panden werden als incourant voor
wonen gezien.” Huib herinnert zich een gesprek met familie
Coebergh, van de bessenjenever. Ze woonden vroeger met
hun kinderen op Tuinlaan 12 in een straat vol met kantoren en
bedrijven. Het huis van Huib en Kirstain is daar een voorbeeld
van. “Verder was er onder meer een zalencentrum, een school
en het consultatiebureau gevestigd. Woonhuizen werden kantoren en inmiddels is het wonen weer helemaal teruggekeerd;
de vrije beroepers hebben zich nu hier gevestigd.”
De gemeente vertegenwoordigd door Piet Bliek
Huib vertelt uitgebreid over Piet Bliek. Hij was nog voor de oprichting van de bewonersvereniging tot 2018 hoofd van de afdeling Groen en procesmanager bij de gemeente Schiedam en
was vanuit deze functie betrokken bij de herinrichting van het
park. Hij is betrokken geweest bij drie belangrijke ontwikkelingen. Dit begon in 1995 met de herinrichting van het grootste
gedeelte van het park, vanaf het dwarspad langs de ‘kabouterboom’ tot de Hoofdbrug. Vroeger was dit deel veel geslotener.
De speeltuin zoals we deze nu kennen was er ook nog niet.
”1995 was ook het jaar dat de belangen- en bewonersvereniging met grote snelheid werd opgericht; op een dag stonden
de bulldozers in het park. De gemeente ging gewoon opeens
slopen.” Vijftien jaar later was er de herinrichting van de kop
van het park en in 2001 stelden Piet Bliek en Huib samen het
‘parkonderhoudsconvenant’ op. Bij de herinrichting van de
kop verdwenen zo’n 150 parkeerplaatsen en de welbekende
muziektent. Vanwege zijn nauwe betrokkenheid gedurende
vele jaren heeft Piet Bliek zijn eigen papiermoerbeiboom gekregen in het park. Deze staat tegenover Tuinlaan 56C.
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Veelzijdige betrokkenheid bij de buurt
Toen er in 2012 door onenigheid plotseling geen bestuur meer
was, heeft Huib samen met Julia Snikkers het initiatief genomen om de vereniging weer nieuw leven in te blazen. Binnen
een paar maanden tijd was er weer een bestuur en werd Huib
voorzitter van de vereniging. In de jaren 90 zag hij de bezuinigingen toeslaan in de openbare ruimte. De gemeente had
moeite om met de bewoners in contact te komen en te blijven. Om grip te krijgen op wat er met het park gebeurt, leek
het hem goed om een contract af te sluiten met de gemeente
waarin de onderlinge verhouding en inbreng is vastgelegd.
Dit werd het eerdergenoemde parkonderhoudsconvenant.
Eens in de vijf jaar wordt het convenant geactualiseerd. Kirstain en Huib zijn trots op de evenementen die ze georganiseerd hebben, zoals de Nacht van het Park, Water & Vuur in het
Park en de Nacht van het Water. Ieder evenement leverde een
van de kunstwerken in het park op. Hierdoor kwam de Plantage ook in beeld toen de gemeente een locatie zocht voor
een schenking van een beeld door dhr. Sanders (het beeld
Antipode uit 2007 van kunstenaar Lon Pennock). Samen met
de kunstenaar heeft Kirstain de plek in het park uitgekozen. In
2017 trad dochter Willemijn, samen met eveneens oud-Plantagebewoonster Susan Uiterwijk, in hun voetsporen met de
organisatie van Proef! de Plantage.
Het oudste park?
Over de promotie van de Plantage als het oudste stadspark
van Nederland bestaan verschillende inzichten. Veelgenoemde vermeend oudere parken zouden de Haarlemmerhout uit
1500 en de Brielse stadswallen zijn. Voor beide geldt dat deze
niet als stadspark zijn ontworpen, maar gaandeweg deze status hebben gekregen. De Plantage of eigenlijk Plantagie (bomen in een bepaald grid geplaatst) is ontworpen als openbaar
toegankelijk wandelpark, er werden ook muziekvoorstellingen gehouden. In de gemeenteraadsnotulen uit 1767 is het
besluit tot de aanleg van het stadspark terug te vinden. Het
is dus niet het oudste stadgroen in Nederland, maar kreeg als
eerste de bestemming stadspark.

Insert Piet Bliek
BEELD PIET BLIEK

Piet Bliek als heraut leest voor: ‘Het stadsbestuur heeft besloten het oudste
stadspark van Nederland in ere te herstellen.’ | foto: archief Piet Bliek

De Buitenhaven gezien vanaf de distilleerderij de Kuyper naar de achterkant van de
panden aan de Tuinlaan 56 en 58. Tussen 1899 en 1901. Het paviljoen bij Tuinlaan 58 is
het rechter, witte, hoge paviljoen. | foto: gemeentearchief Schiedam, Henri Rebers 035 036

Officiele onthulling van het beeld ‘La destination suprème II’ met de inmiddels overleden
kunstenaar Michel Snoep, 2009 | foto: Plantagekrant mei 2009

Piet Bliek is bijna 27 jaar hoofd afdeling Groen & Natuur
geweest in de gemeente Schiedam. Een van zijn eerste
klussen in 1991 was het waterprobleem in de Plantage.
De bomen leden onder de hoge waterstand en men
wilde voorkomen dat de bomen zouden sterven. In de
aanloop naar de realisatie kwam naar voren dat het
park het oudste stadspark van Nederland is. Dit droeg
bij aan het draagvlak voor het plan om het park in ere
te herstellen. Piet had een verbindende rol tussen politiek en bewoners. Het project werd officieel gestart op
de boomfeestdag in 1994. Voor deze gelegenheid had
Piet zich verkleed als heraut. Hij kwam te paard met
boekrol onder de arm naar het park om aan te kondigen dat het stadsbestuur voornemens is het oudste
stadspark van Nederland te renoveren. Cees van Oorschot ontwierp het renovatieplan in opdracht van de
gemeente. De buurt dacht mee over de plannen. Meer
doorzicht en minder grauw, respecteren van het monument, geen afbreuk doen aan het historische ontwerp en behoud van de bomen waren eisen aan het
nieuwe plan. Het plan werd toen nog begrensd door de
grote parkeerplaats op de kop van de Plantage. Later
is in nauwe samenwerking met de bewoners een plan
gemaakt voor de kop van de Plantage. Dit had onder
meer tot resultaat dat de parkeerplaats en de straat
die het park in twee stukken verdeelden, werden opgeheven zodat de Plantage weer één geheel werd! Met de
tijd ontstond behoefte een duidelijke gesprekspartner
te hebben vanuit de buurt, de oprichting van belangenen bewonersvereniging de Plantage kwam hieraan tegemoet. “De samenwerking met de vereniging is een
goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente
en bewoners”, zegt Piet. De bindende beheerafspraken
die op initiatief van Huib Sneep tot stand zijn gekomen
noemt hij uniek. De gemeente verzorgt het basisonderhoud en de bewoners zorgen voor ‘de plus’. Piet
denkt met veel plezier terug aan de samenwerking.

EEN BRON VAN ENTHOUSIASME EN HISTORIE Mirjam Ott
Julia Snikkers en Herman Noordegraaf wonen sinds 1990 aan
Plein Eendragt. Ze hebben twee zoons, Bart en Micha. Herman, sinds kort gepensioneerd, schrijft boeken. Recent is het
fotoboek ‘Schiedam in de Tweede Wereldoorlog’ verschenen,
samengesteld en toegelicht door Dirk Docter en Herman. In
zijn werkzame leven was hij docent aan de Protestants Theologische Universiteit. Ook heeft hij vanaf 1977 tot 1986 in de
gemeenteraad van Schiedam gezeten. Julia is kunsthistoricus
en houdt zich nu onder meer bezig met kunstgerelateerde
activiteiten, zoals recent de creatieve invulling van brugwachtershuisjes. Duidelijk is dat dit het juiste adres is voor de geschiedenis van de buurt en culturele evenementen.
Op het plein
Bij een makelaar op het Rubensplein viel het oog van Julia op
de verkoopadvertentie van de woning aan Plein Eendragt. Het
plein kende Julia al van toen ze nog in Rotterdam woonde en
ze vond het toen al een leuke buurt. Dezelfde dag kon ze bij
thuiskomst vertellen dat ze een optie hadden op een huis. De
ligging voldeed aan alle wensen; openbaar vervoer, groen,
centrum en toch rustig en stil. Zo verhuisden ze in 1990 naar
Plein Eendragt. Ook Herman kende de buurt al uit zijn jeugd.
Hij is opgegroeid in Schiedam en kwam regelmatig bij een
vriend op Plein Eendragt 7B. Vaak werd er dan gevoetbald in
het park. “We speelden het liefst op het grasveld, maar dat leverde regelmatig een confrontatie op met de politie, waarbij
de bal werd afgepakt”. Er mocht niet gevoetbald worden op
het gras en het politiebureau keek uit op het grasveld.

in de gezondheidszorg. De meeste gingen terug, maar Jannie
Ribbens bleef en trouwde met de heer Krijger, fotograaf van
beroep. Pieter van der Heijden deed eens een inventarisatie
van alle bewoners van het plein bij het kadaster. Dat waren er
heel wat. Er was ook een keer een simpel project bedacht met
zonnebloemen. Je hoefde alleen maar zaadjes in de grond te
stoppen. De bedoeling was dat in alle voortuinen grote zonnebloemen zouden bloeien. Dit viel nogal tegen met wat miezerige bloemen her en der. “Er zaten nog veel ideeën in ‘het
vat’, zoals het onderzoek naar een filmstudio die op het plein
in de straat heeft gezeten, maar op een gegeven moment is
het een beetje doodgebloed. Er moesten artikelen geschreven
worden, maar er was ook een jong gezin, werk of studie”. Na
de oprichting van de belangen- en bewonersvereniging werd
de Plantagekrant geboren. Hieraan schreven veel mensen uit
de buurt. Ook zoon Bart schreef een tijdje een column voor
de Plantagekrant. Herman schrijft af en toe over de historie,
zoals recentelijk over de rusthuizen Hervormd Rusthuis (Tuinlaan 58 en 60) en Huize Samech (Lange Nieuwstraat 51). Julia
is op een gegeven moment de redactie ingerold. Op het plein
stonden de deuren altijd open en speelden de kinderen van
allerlei leeftijden samen buiten terwijl iedereen wel een oogje
in het zeil hield. Ook onder de volwassenen was het contact
goed. “We wonnen ooit een prijs voor de buurt, maar waren
ook de enige inschrijvers”, vertelt Julia lachend. Om het plein
een beetje te kunnen onderhouden en kind-proof te houden
was de inzet voor de prijs een gereedschapskist. Verder was
het regelmatig gezellig op het plein en in het park.

Een actieve club bewoners
Voor er een bewonersvereniging was, bestond er een werkgroep op het plein, die zich bezighield met de historie van de
Plantage, vooral van het plein. Samen met een aantal buurtgenoten kwamen ze regelmatig bij elkaar om plannen te maken, onder andere om bewoners die er al langer woonden,
te interviewen. Zoals mevrouw Krijger van Huize Brabant,
het pand dat later bekend werd als fotostudio, maar ooit het
huis was waar dames uit Raamsdonkveer (vandaar de naam
Huize Brabant) woonden direct na de oorlog. Ze werkten hier

De beginperiode van de vereniging
Toen de gemeente plotseling het park op de schop nam,
kwam de buurt in opstand onder leiding van Bert van Kan.
Bert was bekend met de gemeentelijke processen en begreep
al snel dat ze zich moesten verenigen. Julia heeft nog stukken
uit deze tijd bewaard, zo is er de uitnodiging aan alle omwonenden van de Plantage voor vrijdagavond 28 april 1995 in de
Rooie Koffer, waarin de buurt wordt gevraagd of er belangstelling is voor een belangenvereniging. Voor de structuur van
de vereniging hebben ze zich destijds laten inspireren door

HERMAN NOORDEGRAAF
JULIA SNIKKERS
51.9134010
4.402989’

037 038

Dansers op de verlichte dansvloer tijdens de Nacht van het Park, 2006 | foto: Jan van der Ploeg
de vereniging ‘Omwonenden van het Vondelpark’. Niet veel
later werd de vereniging opgericht. De bestuursvergaderingen waren altijd drukbezocht. Vooral Aad van der Griendt,
een van de voormalige voorzitters, zorgde altijd dat er wat te
beleven was. Naast meepraten over de ontwikkelingen in de
buurt werden er activiteiten georganiseerd, waaronder een
bezoek aan de glasfabriek. Goeie herinneringen zijn er aan de
vele activiteiten van de vereniging, waarvan het theaterstuk
(geschreven door Tosca Vissers) dat zich rondom het park afspeelde vanuit onder andere woningen, wel een hoogtepunt
was. Het publiek zag het schouwspel vanuit een touringcar.
De Plantagekrant
Kort voordat het park 250 jaar bestond was er uitbreiding van

de redactie nodig. Er werden veel mensen benaderd om wat
te schrijven voor de Plantagekrant en zo kwam er in 2017 een
speciale uitgave ter ere van het jubileum van het park. Zelf
schrijft Julia zo nu en dan ook voor de krant als er een leuk
idee is.
Tot slot
Er is hier altijd wel iets te beleven in de buurt. Zo was er een
paar jaar geleden de stadsnomade die zijn intrek had genomen op het KPN-terrein, zijn roeping was het mooi te maken.
Er woonden op het plein altijd veel mensen met een creatief
beroep. Architecten, boekbinder, kunstenaar, kunsthistoricus,
muzikant... Nog steeds zijn er veel creatieve beroepen te vinden aan de Plantage, er is een leuke mix van bewoners.
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De wandelende lichthond van Erik Groen, tijdens de Nacht van het Park, 2006 | foto: Jan van der Ploeg

DE PLANTAGEKRANT, VAN KRANT TOT GLOSSY Weke Ilik
Kort na de oprichting van de bewonersvereniging ontstond
ook de Plantagekrant. Bewoners, jong en oud, schreven over
de ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen in en om de
Plantage. Ik praat met de vormgevers van de krant door de
jaren heen: Kymia Kazemi, Marianne Goudswaard en Jolande
Bosch. Kymia is grafisch vormgever, schildert portretten en
kan daarnaast heerlijk koken. Ze is in 2001 met haar dochters Amber en Zeline in de Tuinlaan neergestreken, een jaar
later voor een kort intermezzo naar Engeland vertrokken, en
in 2004 weer teruggekomen om te blijven. Marianne is grafisch ontwerper, de vrouw van de bloemen en de bijen en ook
zeepmaker: We krijgen een milieuvriendelijke SoapSmoothie
voor de was om uit te proberen. Marianne woont met haar
man Peter en zoons Roan en Melle sinds 2000 in de Lange
Nieuwstraat. Jolande is beeldend kunstenaar en is op praktijkonderzoek gepromoveerd. Ze geeft les op de kunstacademie,
waar ze zich bezighoudt met onderzoeksvaardigheden. Zij
kwam in 2014 in de Lange Nieuwstraat wonen met haar man
Arno, dochter Milla en zoon Arthur die toen nog maar 6 weken
oud was.
Krant in zwart-wit
De eerste die de opmaak van de Plantagekrant verzorgde,
was Franck den Dulk. Toen hij in 2007 naar Limburg verhuisde,
nam Kymia het van hem over. “Waarom? Omdat ik gevraagd
werd”, zegt ze lachend. “Nee, ik vind het altijd leuk om iets voor
de vereniging te doen. We zaten bovendien in een heel gezellige redactie met Désirée Wassenaar, Marja Maliepaard, Egbert
Vennema, Ireen Visee en Marianne de Wit.” De krant verscheen
4 keer per jaar en werd nog helemaal in zwart-wit gemaakt;
alles werd nog gekopieerd. “Op een gegeven moment kwamen al die internetdrukkerijen en zeiden we, we kunnen het
gekleurd doen, dat zal niet heel veel meer kosten. En toen ben
ik met kleur begonnen.” Na 6 jaar was het tijd voor een nieuwe
ploeg. “Een van de redactieleden ging stoppen en toen stopte
iedereen er zo’n beetje mee.”

Nieuwe ploeg
Van 2013 tot 2016 deed Marianne de vormgeving. De redactie
bestond in die jaren uit Leo Kroon (de Kronikeur), die al heel
lang de column schrijft, Julia Snikkers die artikelen over kunst
en cultuur schreef (en schrijft), Saskia Joolingen die portretten
maakte van bewoners en over bijzondere projecten schreef
en Ewoud Traast die fotografeerde. Marianne vertelt dat de
redactievergaderingen vaak gepaard gingen met een gezellig etentje, maar dat was niet het enige dat het leuk maakte.
“Door mee te werken heb ik de mensen in en om de Plantage
leren kennen. En doordat we de krant als redactie zelf bezorgden, ontdekte ik ook allerlei bijzondere plekjes in de omgeving die ik voorheen niet had gezien. De verborgen hofjes en
stegen en de ‘Stolpersteine’ die op een aantal plaatsen in het
trottoir om de Plantage liggen, heb ik door de Plantagekrant
leren kennen.” In 2016 was het weer tijd voor een wisseling van
de wacht. “Als je het zo’n 3 jaar doet, merk je dat je jezelf een
beetje gaat herhalen, dan is het goed dat er nieuwe mensen
met nieuwe ideeën komen die de accenten weer wat anders
gaan leggen. Ik vind het, net als Kymia, leuk om iets voor de
vereniging te doen. Zo heb ik samen met Julia de plantenbakken, de hanging baskets, geregeld. En het inzaaien van de
bijenstroken in het park met Huib Sneep. Later zijn daar de
bijenhotels bijgekomen, een ontwerp van G’staltung.”

KYMIA KAZEMI
MARIANNE GOUDSWAARD
JOLANDE BOSCH
51.9096920
4.406634’
51.9114800
4.403126’
51.9106370
4.404724’

Pop-upredactie
Er stond nog geen nieuw team te trappelen om de redactie
over te nemen. “In 2017 was er tijdelijk geen redactie”, vertelt
Jolande. “We zaten een beetje omhoog, de grafisch vormgevers uit de straat waren eigenlijk op. Bovendien zat er een jubileumnummer aan te komen. Ik zat in het bestuur en ik had al
gezegd, na een jaar of 4 stop ik daarmee, want ik vind, en weet
uit ervaring, dat je daar niet te lang in moet zitten. En toen
kwam de plek van vormgever vrij en ben ik dat gaan doen.
Maar ik ben geen grafisch vormgever … ik heb die programma’s geleerd, maar doe er soms wat langer over, het is ook een
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beetje uit nood geboren.” Er kwam een pop-upredactie die
wisselde van samenstelling. Sinds 2019 is er weer een kleine,
vaste redactie die bestaat uit Mirjam Ott, Anke Bodewes en
Tosca Vissers.
Veel tijd
Voor alle drie geldt dat het (op)maken van de krant veel meer
tijd kostte dan ze in eerste instantie konden inschatten. “Je begint eraan en dan ga je er niet ineens mee stoppen als blijkt
dat het zo tijdrovend is”, zegt Marianne. Door de tijdsdruk
zijn er inmiddels minder uitgaven van de Plantagekrant dan
voorheen. Wel is er nu ook een digitale nieuwsbrief die ervoor
zorgt dat de berichtgeving niet achterloopt. Die is wel meer
van deze tijd en milieuvriendelijker, maar geen volwaardige
vervanging van de papieren krant, die volgens Jolande ook
wel een cadeautje op je deurmat is.
Nieuwe initiatieven
Dat de Plantagekrant moet blijven bestaan staat buiten kijf.
Het is niet alleen leuk om elkaar op de hoogte te blijven brengen, het leidt ook weer tot nieuwe initiatieven. Jolande vertelt

dat ze op het schoolplein van haar kinderen door Monique
Bhogal Statham van Plein Eendragt werd aangesproken, die
haar vroeg: “Heb je dat artikel gelezen waarin Mieke van Hattum vertelt dat ze vroeger een soort buurtcrèche met elkaar
hadden? Kunnen wij dat niet ook gaan doen?” “En intussen
is er dus een soort roulerend kinderopvangsysteem voor de
schoolvakanties, waarin we met in ieder geval drie ouders
een soort dagopvang hebben. Er komen ook dingen bij jonge
mensen terecht die dan weer een staartje krijgen. Zo ontstond
er ook een Plantagekids app-groep en worden er door een
groep ouders kinderactiviteiten gepland. We hebben makkelijk en snel contact met elkaar. Het is best een drukke straat en
het is fijn als je een beetje weet wie er woont”, zegt Jolande.
Ook Kymia en Marianne vinden het gewoon waardevol om je
buren te kennen en de Plantagekrant kan daartoe bijdragen.
Terugbladerend door oude exemplaren van de Plantagekrant, zien we hoeveel leuke artikelen en foto’s er wel niet zijn
verschenen. Reden genoeg om tijd erin te blijven steken en
mensen te blijven zoeken die leuke ideeën voor onderwerpen
hebben, of nog beter, zelf een stuk willen schrijven.

Cover van de Plantagekrant #55
januari 2010
Ontwerp: Kymia Kazemi
Kymia nam destijds het initiatief om van zwart-wit
naar kleur te gaan.

De redactie van de Plantagekrant op het ijs rond 2010 | foto: Aldo Hoeben
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Cover Plantagekrant #70
maart 2015
Ontwerp: Marianne Goudswaard
Marianne nam destijds het initiatief om
met een ecodrukker te gaan werken

Cover Plantagekrant #80
juli 2018
Ontwerp: Jolande Bosch
Inmiddels wordt gewerkt met een locale
drukker: Magneet in Schiedam

EEN ARCHIEF VOL HERINNERINGEN Mirjam Ott
Voor de foto van deze jubileumuitgave hebben we Leny opgehaald op de BK-laan waar ze alweer ruim een jaar woont.
We doen het interview in het park en tussendoor wordt de
foto gemaakt. Een mooiere septemberdag konden we ons
niet wensen. Leny, die 40 jaar op de Tuinlaan heeft gewoond,
kent veel van de mensen die passeren en maakt zo heel wat
praatjes met oude bekenden. In 1980 kwamen Leny en Wim
Berkvens samen met hun drie dochters op de Tuinlaan wonen.
Leny werkte tot 2000 als bibliothecaresse bij de Centrale Bibliotheek in Rotterdam.
Afsplitsing van de Gorzen
“De belangen- en bewonersvereniging is ontstaan als een
protestbeweging, de gemeente kwam met bulldozers aan,
zonder dat hierover gecommuniceerd was.” Door deze actie
werd de behoefte zich te verenigen duidelijk. Onder leiding
van Bert van Kan en met behulp van notaris Volkert Bonga,
ook bewoner van de Tuinlaan, werd de vereniging met grote
snelheid opgericht. Leny herinnert zich nog goed hoe Bert
van Kan betrokkenen vanaf een bankje toesprak in 1995 (insert krantenartikel). “Door de formalisering werden de bewoners gezien als gesprekspartner voor de gemeente. Tot de oprichting werd de Plantage altijd gezien als onderdeel van de
bewonersvereniging Schiedam-Zuid (BVSZ), maar daar paste
de Plantage eigenlijk niet goed in. De BVSZ-vergaderingen
gingen vaak over details op straatniveau, bijvoorbeeld een
plantenbak in de Gorzen. Ook was er verschil van inzicht over
wie er aanspraak mocht maken op subsidie. ”Vanaf de oprichting was Leny betrokken bij de vereniging en sinds 1997 zat
zij in het bestuur als secretaris. Naast de discussie met de gemeente over het park speelden er meer ontwikkelingen waar
de vereniging over wilde meepraten. Bijvoorbeeld de voorgenomen herontwikkeling van industriële terreinen zoals de
scheepswerf, een garagebedrijf en een bezinepomp achter de
Lange Nieuwstraat. Projectontwikkelaars waren voornemens
er zo hoog mogelijke woningen te bouwen. “Wij zijn toen met
het bestemmingsplan gaan wapperen, dat zou eerst aangepast moeten worden. We vonden dat er een beeldkwaliteits-

plan moest komen voor ons gebied en wilden voorkomen dat
bewoners die daar al jaren woonden, te maken kregen met
vermindering van de woonkwaliteit doordat bezonning en
uitzicht verdwenen. We hebben toen voor elkaar gekregen
dat de nokhoogte van nieuwbouw niet hoger mocht zijn dan
15 meter.” Vanaf de Nieuwe Haven ziet het er goed uit, vindt
Leny. Nadat het bestemmingsplan rond was, hebben ze er ook
voor gezorgd dat de Plantage beschermd stadsgezicht werd.
Bij de inrichting van de kop van het park had de bewonersvereniging veel minder inspraak dan 25 jaar geleden. Er is een
inspraakavond geweest waarbij er commentaar op te tekeningen gegeven kon worden. Leny was toen zelf ook minder actief omdat haar man al ziek was.

LENY BERKVENS
51.9130750
4.402107’

Werkgroepen
Binnen de vereniging ontstonden er al snel verschillende
werkgroepjes; ontwerp speeltuin, parkonderhoud, ruimtelijke
ontwikkelingen, kinderactiviteiten, toekomst etc. “Het was
nog voordat het internet voor alles een oplossing had, het
meedenken voor een passende speeltuin was een intensieve
klus en bespaarde de gemeente veel werk.” Ieder bestuurslid
onderhield contact met een van de werkgroepen voor een
goede wisselwerking tussen bestuur en werkgroep. Leny
hield zich bezig met de ruimtelijke ontwikkelingen. Ook had
zij een tijdje een twee-vrouws werkgroepje om adverteerders
te werven voor de krant. Feesten en partijen ontstonden heel
spontaan, als je een idee voor een festiviteit had, dan zat je
bij de club. Aad van der Griendt kwam altijd met hele leuke
ideeën, bijvoorbeeld een toneelvoorstelling vanuit de huizen
en balkons. Het publiek reed dan langs in een bus en stopte
bij de scenes.
Samen actief in de buurt
Ook echtgenoot Wim was zeer betrokken bij de buurt. Hij deed
veel aan het parkonderhoud en zorgde samen met andere
buurtbewoners dat de hanging baskets ieder jaar weer opgehangen werden. Met de tijd werden de bakken steeds mooier,
zeker toen Huib Sneep met een voorstel kwam voor bakken
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waarbij de planten van tevoren gekweekt waren en bij ophanging
dus al in bloei stonden. Jaarlijks werd de kerstboom opgezet, ter
hoogte van Tuinlaan 18 omdat daar de elektriciteitsaansluiting van
de vereniging zit. Tot twee keer toe is de boom gestolen, onder toeziend oog van de buurt en de politie. Dat de politie niet ingreep was
om escalatie te voorkomen… De boom is toen vervangen door een
demontabele metalen kerstboom, gemaakt door Gert Vogel. Nog
jaren is deze boom ieder jaar op- en afgebouwd en versierd door de
buurtkinderen tijdens de kerstborrel. Hoewel Leny al vanaf 1980 aan
de Tuinlaan woonde, leerde zij veel mensen pas kennen vanaf de
oprichting van de vereniging in 1995. Leny werd ook een bekende
voor de buurt, een wat oudere dame wist haar deurbel regelmatig te
vinden om te vragen wanneer er weer een feestje was.
Tot slot
Leny kijkt nog even op haar spiekbriefje, veel is besproken. Er zijn
nog een paar nuttige tips voor haar opvolgers. Ook noemt Leny het
archief dat zij zorgvuldig heeft bijgehouden. Dit is in goede handen
bij de huidige secretaris.

Edwin Westenbeek houdt een toespraak bij het afscheid
van Leny | foto: Plantagekrant januari 2010

De metalen Kerstboom van Gert Vogel | foto: Plantagekrant januari 2010
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Rotterdams Dagblad editie Waterweg, 24 april 1995 | knipsel: archief familie Snikkers / Noordegraaf

GEEN BORDEEL, GEEN PARKEERGARAGE! Julia Snikkers
Bas en Marja Maliepaard kwamen met zonen Jens en Niels
en dochter Kirsten in 1983 in de Tuinlaan wonen. Een beetje
dichter in de buurt van het werk van Bas, die als bouwkundig
ingenieur onder andere bij de gemeente Rotterdam in een
van de Marconitorens werkte. Uit de vele kapitale vrijstaande
panden die destijds in Schiedam te koop stonden voor een,
tot hun verrassing, voor hen enigszins betaalbaar bedrag, zoals bijvoorbeeld Nieuwe Haven 151, Tuinlaan 70, Tuinlaan 74,
kozen ze de laatste. Die was het goedkoopst omdat die het
meeste achterstallig onderhoud had. Dat hebben ze geweten!
Maar in de Tuinlaan leek nog een beetje de groene, dorpse
sfeer te hangen die ze kenden van het dorp Goudswaard in
de Hoeksche Waard waar ze vandaan kwamen. In de Tuinlaan
staan veel mooie en bijzondere panden. Het huis van Bas en
Marja uit 1878 is er een met een rijke geschiedenis. Zorgvuldig
heeft Bas het, met hulp van o.a. medeparkbewoner Piet Oosterwijk, teruggebracht in de originele staat. In de vestibule en
de door de Schiedamse architect Piet Sanders uitgebouwde
serre, werden bijvoorbeeld wandschilderingen onder oude
verflagen gevonden en gerestaureerd. Het is een klein museum, Boudewijn Büch zou hier gesmuld hebben. En Bas en
Marja gunnen die inkijk meerdere mensen. Bijvoorbeeld op
Open Monumentendag.
Betrokken bewoners
De belangen van de bewoners werden vijfentwintig jaar geleden voor het eerst gebundeld met de oprichting van de bewonersvereniging. Dat wil niet zeggen dat bewoners voor die
datum alles over zich heen lieten komen als er voorstellen op
tafel kwamen die men niet zag zitten. Zoals bijvoorbeeld toen
het volledig uit de lucht gegrepen gerucht de ronde deed dat
er een bordeel zou komen in het pand waar nu kinderdagverblijf Pinokkio zit. Voordat dit alarmerende bericht ontzenuwd
werd, waren er al vlijtig handtekeningen verzameld voor een
petitie om dat tegen te houden. Een volgende keer was het
menens met de handtekeningen, protestbijeenkomsten en
zelfs een juridische procedure. Iets of iemand wilde een bingotent beginnen in het vrijgekomen veilinggebouw aan Plein

Eendragt! Door eendracht-ig samenwerken kon dat verijdeld
worden.
Rijkgeschakeerd stukje stad
Bas schat dat er in Nederland geen tweede straat bestaat met
zo’n diversiteit aan bevolking als onze Plantage gedurende al
de tijd dat hij er woonde. Afgezien van bewoners van allerlei
slag waren en zijn er ook instellingen als een postkantoor, politiebureau, PTT-hoofdkwartier, blijf-van-mijn-lijfhuis; bedrijven
als aannemers, schildersbedrijven, een veilinggebouw, kruidengroothandel, timmerwerkplaats, bingohal, partycentrum,
kindercrèche, financieel adviesbureau, verzekeringsagentschap, zelfs een bordeel werd er gemompeld, en andere aan
huis opererende professionals als artsen, notarissen, advocaten, architecten, veel creatieve beroepen en ga zo maar door.
De vereniging heeft vaak profijt gehad van al die aanwezige
knowhow.

MARJA MALIEPAARD
BAS MALIEPAARD
51.9121340
4.403784’

Golven van de tijd
Marja was altijd een doener: schrijven voor de krant en meehelpen met de beroemde kinderfeesten. Hiervoor is een andere manier van communiceren ontstaan. Anno 2020 hebben ouders van jonge kinderen een kinderapp-groep; zijn er
ideeën voor activiteiten, dan vindt men elkaar snel. Nog zien
of dat niet ten koste gaat van de creativiteit en de omvang
van die oude kinderfeesten. Van oudsher was de zandbak in
de speeltuin DE ontmoetingsplek, middelpunt van het dorp
Plantage, vooral voor moeders met kinderen. Die speeltuin
werd langzamerhand populair bij veel inwoners van de hele
stad: lekker makkelijk te overzien en in het groen. Vanaf de begintijd van de Plantagekrant heeft Marja een aantal jaren in de
redactie gezeten. Van een eenvoudige krant ontwikkelde deze
tot een magazine. In het begin werd er veel geschreven, van
jong tot oud was er een inbreng, langzamerhand veranderde
dat. Communicatie verandert. Vormgeving en inhoud ook, er
kwam een soort magazine. Tot in 2020 de laatste ontwikkeling
plaats vond: de digitale nieuwsbrief.
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Ten strijde…
Grote beroering ontstond in Plantagekringen door het Bestemmingplan Schiedam Binnenstad in 2003. Hoewel het een
bestemmingsplan in behoudende zin heette te zijn, in overeenstemming met de status van beschermd stadsgezicht die
de binnenstad inmiddels had, stond het boordevol vreemde
en weinig ‘behoudende’ elementen. Een parkeergarage onder de kop van het park (waarvoor bovendien het complete
bomenbestand daar gerooid zou moeten worden), de mogelijkheid van absurde bouwhoogtes voor nieuwbouw (via een
duistere 10%-regeling) en een aantal zogenaamde ‘beeldkwaliteitsplannen’. Dat waren uitwerkingen c.q. voorstellen
voor kleinere stukjes van het totale bestemmingsplan, die in
enkele gevallen regelrecht in strijd waren met de bepalingen
van dat bestemmingsplan. Zo kon Bas in die tijd erg slecht
slapen van een beeldkwaliteitsplan dat ‘woningbouw tot vier
verdiepingen hoog in een transparante architectuur’ mogelijk
maakte in hun achtertuin en in die van meer van zijn buren.
Gelukkig waren er meer ‘verontrusten’ binnen de Plantagegemeenschap. Bas wil anderen niet tekortdoen, het was vooral
met de steun van Hans van Broekhoven, Han Elskamp, Kirstain
Houweling en Gabrielle Kok (excuus als iemand vergeten is)
dat er een bezwaarschriftenprocedure werd ingezet. Nadat ze
in de eerste rondes bij de gemeente en daarna bij de provincie
alles verloren, kwam het moment van triomf in Den Haag bij
de Raad van State. Die verklaarde dat het niet kan dat er twee
finaal verschillende bestemmingen op een gebiedje worden
gelegd, zoals dat bijvoorbeeld het geval was in Bas zijn achtertuin. Als hijzelf iets zou willen bouwen, mocht het slechts
een schuur of een aanbouwtje van een verdieping hoog zijn
volgens het bestemmingsplan, terwijl bijvoorbeeld een ontwikkelaar daar vierlaagse woningbouw in transparante architectuur mocht gaan maken.
Wapenfeiten
Omdat de Raad van State niet in het inhoudelijk deel van
zo’n bestemmingsplan mag treden, besloten ze daar dat het
artikel waarmee die beeldkwaliteitsplannen van kracht werden gemaakt, eruit moest. Daarmee vervielen dus al die plannen, voor de hele Schiedamse binnenstad, ook die waarin er
geen discrepantie met het bestemmingsplan zelf ontstond.

De gemeente heeft nooit veel ruchtbaarheid gegeven aan
deze maatregel van de Raad van State. Bas vermoedt dat er
daarna nog vrij veel gebouwd is op basis van een, in wezen
ongeldig, stuk bestemmingsplan. Een parkeergarage onder
de kop van de Plantage is ook gesneuveld in die procedures.
Bij de dreigende sloop van de Sodafabriek ging men weer tot
het uiterste. Als enig overgebleven ontvankelijke van het stel
dat een bezwaar tegen die sloopvergunning had ingediend,
stond uiteindelijk Kirstain Houweling bij de rechter. Maar ze
had succes: die sloopvergunning ging niet door. Toch wel iets
om trots op te zijn!
Tot slot: de kers op de taart
Dat zou een openbaar toilet zijn in het park, bijvoorbeeld bij
het transformatorhuisje. En nog veel belangrijker: andere lantaarns, van die oude gietijzeren, die meer bij de sfeer van het
park en de Tuinlaan passen. Daar zijn Bas en Marja een groot
voorstander van.

De woning van de familie Maliepaard | foto: Rogier Brans
foto’s boven en rechterpagina: Kinderfeest 1001-nacht |
foto’s: archief familie Maliepaard
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DE OUDSTE PLANTAGEBEWOONSTER AAN HET WOORD Tosca Vissers
Mevrouw Wuister is net terug van haar dagelijkse wandeling
door het park en zit in de serre van haar huis klaar voor het interview. “Leuk om mee te doen met het jubileumboek”, geeft
ze aan. Om haar heen ligt het vol met boeken, tijdschriften
en kruiswoordpuzzelboekjes. “Elke dag lees ik twee kranten,
Trouw en Nederlands Dagblad, hoewel die laatste meer door
mijn zoon wordt gelezen dan door mij.” Ze woont samen met
zoon Henk. In de serre is de tafel al gedekt met twee borden,
voor straks als ze gaan eten. “Maar het interview gaat voor”,
zegt mevrouw Wuister. “Dan eten we wel iets later.”
Nelie Wouter-Krans is de weduwe van Jan Wuister, die van
1983 tot 1990 hervormd predikant was in de Grote Kerk in
Schiedam. Iedereen in de Plantage kende ds. Wuister, die met
jong een oud een praatje maakte. Hij stapte regelmatig af op
jongeren die rondhingen bij de muziektent in de Plantage.
“Die knullen waren dol op Jan” geeft mevrouw Wuister aan.
Mevrouw Wuister vertelt dat ze in 1958 met Jan is getrouwd.
“We hebben twee zonen en twee dochters en inmiddels acht
kleinkinderen.” Jan Wuister, geboren Schiedammer, was hervormd predikant in verschillende gemeenten, zoals Ophemert en Zennewijnen, Schipluiden, Nieuwleusen, Scheveningen en tenslotte sinds 1983 in Schiedam. Het gezin Wuister
verhuisde telkens met hem mee. “Jan wilde graag terug naar
Schiedam. Hij kreeg het zelfs voor elkaar om een woonhuis in
de Plantage als voorwaarde te stellen, toen hij predikant van
de Nederlands Hervormde Kerk in Schiedam werd”, vertelt
mevrouw Wuister. In juni 2010 is Jan overleden.
Bezettingstijd
Mevrouw Wuister is in 1925 in Rotterdam geboren, als oudste dochter van een kapitein-eigenaar van een vrachtschip. Ze
groeide op in Hillegersberg met zeven broers en zussen. Toen
ze vijftien jaar was brak de Tweede Wereldoorlog uit. Haar vader was op dat moment in Engeland en kon onmogelijk naar
Nederland terug. “Ik heb mijn vader vijf jaar niet gezien. Toen
hij wegging had ik hem nauwelijks gedag gezegd, want hij zou
maar een paar weken wegblijven. Dat werd dus vijf jaar!”, geeft

ze aan. “Toen de oorlog uitbrak zat ik op de gereformeerde
kweekschool in Rotterdam om onderwijzeres te worden, want
ik had een heel goede MULO gehad.” Ze zat met 22 meisjes
en 8 jongens in de klas. De kweekschool stond vlakbij de haven. “Je kon vanaf de derde verdieping de Engelse vliegtuigen
aan zien komen, die bommen gooiden op de Duitse schepen
die in de haven lagen. Dan moest je als de wiedeweerga naar
beneden rennen om een veilig heenkomen te zoeken in de
schuilkelder van de school.” Het laatste jaar van de oorlog ging
de school dicht, omdat het te gevaarlijk was. Mevrouw Wuister
kreeg uiteindelijk haar diploma. Direct na de oorlog ging ze
lesgeven op een deftige meisjesschool in Rotterdam-Noord.
In één klas zaten 43 leerlingen. “Ik heb Neelie Kroes leren rekenen en schrijven, maar ik gaf ook Bijbelse geschiedenis een
aardrijkskunde”, zegt ze.
Onderwijzeres en docent
Na de oorlog is ze in de avonduren wiskunde gaan studeren
aan de lerarenopleiding in Rotterdam. Toen ze in 1953 een
aanbod kreeg om wiskundeles te kunnen geven op de Christelijk ULO en HBS in Indonesië, bedacht ze zich geen moment
en vertrok. Mevrouw Wuister heeft zowel in Jakarta als in Semarang gewerkt. “In Indonesië heb ik mijn lerarenacte voor
wiskunde gehaald.” Haar aanstelling was op basis van een vierjarig contract. “Na vier jaar ben ik naar Nederlands teruggekeerd.” In Rotterdam heeft ze Jan Wuister leren kennen. Ze ontmoetten elkaar omdat ze beiden Friedrich Weinreib kenden,
een bekend joodse econoom en godsdienstwetenschapper,
die vlak na de oorlog in opspraak raakte vanwege vermeende
collaboratie met de Duitsers. Hij werd in 1948 hiervoor tot gevangenisstraf veroordeeld, maar kwam snel weer vrij. Het feitelijke verhaal was dat Weinreb op een listige manier Duitsers
om de tuin wist te leiden, waardoor hij uitstel van deportatie
wist te regelen voor minstens 36 joodse Nederlanders. Nelie
kende Weinreb en zijn familie al vanuit haar Rotterdamse en
Indonesische tijd. Jan Wuister raakte in 1949 bevriend met
Weinreb tijdens zijn studie theologie en Hebreeuws in Leiden.
Hij heeft tot aan de dood van Weinreb in 1988 campagne ge-
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voerd om hem te rehabiliteren. “Jan nam het vaak op voor mensen die in de knel zaten”,
vertelt mevrouw Wuister. Hij heeft hier in huis eindeloos veel mensen uitgenodigd die
met hem wilden praten.” Toen haar jongste dochter vier jaar werd, is mevrouw Wuister
weer voor de klas gaan staan. “Aanvankelijk ben ik gaan invallen op lagere scholen, maar
na verloop van tijd ben ik ook weer wiskundeles gaan geven op de middelbare school.”
Zo gaf ze wiskunde op het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen. “Ik heb altijd met
veel plezier gewerkt. Gelukkig had ik elke dag huishoudelijke hulp, want dat maakte de
combinatie van gezin en werk een stuk eenvoudiger”, aldus mevrouw Wuister.

Levende Kerststal in 1998 | foto: archief familie Vlasveld
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Nieuwjaarskaart belangen- en bewonersvereniging de Plantage, 1998-1999 | archief Seppe Raaphorst

DE MOOISTE TIJD VAN HET PARK Annette Terpstra
Een prominent gebouw op de Lange Nieuwstraat in Schiedam
is het gebouw Noord-Holland. Lange tijd prijkte op de gevel
een bord ‘Van Hattum Schiedam – Machinaal timmerbedrijf
voor ramen, deuren, kozijnen en trappen’. Het was de plek
waar Henk van Hattum jarenlang zijn bedrijf had gevestigd.
Het was ook de plek waar Henk en Mieke hun twee kinderen,
Joost en Casper, kregen en zagen opgroeien. Henk is helaas
een aantal jaar geleden overleden en voor Mieke werd het
huis te groot. Zij is twee jaar geleden verhuisd naar een appartement in het Nassaukwartier. Casper en Joost wonen niet
meer aan de Plantage maar wel in de buurt in Schiedam. Alle
drie kijken zij met veel plezier en met enige melancholie terug
op ‘de mooiste tijd van het park’.
Bewonersvereniging
Mieke kan zich nog goed herinneren dat de bewonersvereniging werd opgericht en dat een aantal mensen zich enorm actief hebben ingezet voor de buurt. Dat leidde tot ontzettend
leuke activiteiten, feestjes en plezier voor jong en oud. Vooral
aan de kinderactiviteiten hebben alle drie nog levendige herinneringen. Joost was net te oud om mee te doen met de kinderactiviteiten, maar kon soms helpen, muziek maken of op
een andere manier een bijdrage leveren. Casper daarentegen
behoorde precies tot de doelgroep. “In die tijd dat de vereniging werd opgericht was er net een hele actieve groep mensen die al die feesten voor de kinderen organiseerde. Het puberpestweekend bijvoorbeeld. En grote feesten met tenten.
Mieke begint te grinniken als zij vertelt hoe de notaris op een
rustbed lag tijdens een van die feesten. “Er waren een paar die
alles verzonnen en de hele buurt werkte eraan mee. Een leuke
tijd was dat. Op enig moment is het allemaal verwaterd. Maar
ja, toen waren we nog allemaal jong. Dat scheelt ook.”
“It takes a village…”
“De bewonersvereniging kon bloeien, omdat er bij zowel de
volwassenen als de kinderen grote verbondenheid bestond:
Vriendschappen ontstonden bij de zandbak en duurden
voort”, zo vertelt Mieke. “Vroeger was er een enorme zand-

bak, en dat was niet alleen de plek waar de kinderen elkaar
leerden kennen, maar het was ook een ontmoetingsplek voor
de moeders. Het was de geboorteplek van de buurtcrèche,
waarbij verschillende moeders gezamenlijk in toerbeurt voor
de kinderen zorgden, zodat andere moeders af en toe een
ochtend voor zichzelf hadden. “We zaten allemaal met kleine
kinderen en niet elke vrouw werkte in die tijd. Met lekker weer
zat je bij de zandbak. En dan zei je tegen elkaar: ‘Kan je even op
die van mij letten?’ Dat ging vanzelf, als je het maar zei.” Mieke
stuurde Joost af en toe voor het avondeten naar de overbuurvrouw, want daar at die wel. Een mooie verbondenheid tussen
ouders.
De zandbak vormde ook het middelpunt van de buurt met
oud en nieuw door de kerstbomenfik. De kerstbomenfik was
een van de Plantagetradities in de periode dat Joost en Casper
opgroeiden. Kinderen uit de Plantage verzamelden kerstbomen in de buurt. “Als we niet overvallen werden door de jongens uit de Gorzen hadden we voldoende kerstbomen voor
een kerstbomenvuur”, aldus Joost. Vuurwerk dat over was
werd erop gegooid en iedereen had plezier. De ouders stonden er enigszins beschonken omheen met champagne en
proostten op een nieuw jaar. Wie dan denkt dat de politie aan
de overkant zou ingrijpen heeft het mis: De politie nam een
kijkje bij het vuur, zag dat de ouders erbij stonden en het was
prima. Het zijn taferelen die soms wel uit een andere wereld
lijken te komen. De Plantage uit de jeugd van Joost en Casper
voelt als een Walhalla voor kinderen, en zo hebben zij dit ook
beleefd.
Fikkie stoken, rotzooi trappen en crossen
De Plantage was misschien in de ogen van sommige volwassenen een rotzooi of een warboel, maar kinderen hadden er
alle ruimte om hutten te bouwen, fikkie te stoken, te racen en
te crossen. Het park zag er destijds meer uit als het huidige
Sterrebos. Het was ook dé plek waar je als puber stiekem sigaretjes rookte, je eerste vriendinnetje zoende en af en toe wat
rotzooi kon trappen met vrienden. Je waande je als kind onbe-
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spied. Mieke bevestigt dit, maar zegt daarbij: “We
wisten wel degelijk wat ze aan het doen waren”.
Ouders hielden de kinderen van zichzelf en van
anderen vanaf een afstandje in de gaten.
Voor Joost ontstond in die tijd zijn band Vixy.
Deze band bestond uit meerdere kinderen die elkaar kenden uit de buurt en die uiteindelijk in het
huis van de familie Van Hattum een oefenruimte
hadden. De muziektent die later is gesloopt was
een van de plekken in Schiedam waar de band
regelmatig optrad, bijvoorbeeld op het festival
Kabaal. Het was ook in die tijd dat de tuin van de
familie Van Hattum werd omgedoopt tot Hoek
van Hattum, waar de kinderen van de zandbak
inmiddels als pubers met elkaar muziek maakten,
zwommen en met een bootje door de havens
konden varen. Dit alternatieve strand ontstond
na de verhuizing van het politiegebouw uit de
Joost met de band Vixy in de muziektent | foto: archief Hannie Bierens
Lange Nieuwstraat. Doordat de achterkant van
het oude politiegebouw werd gesloopt ontstond Verborgen bewoners
een grote zandvlakte, waar later de huizen aan de De Plantage kende ook ‘verborgen bewoners’. Naast sen gekregen in de buurt. Joost karakteriseert
het huis van de familie Van Hattum stond het blijf-van- de Plantagebuurt van nu als ‘braaf wonen met
Rustenburg werden gebouwd.
mijn-lijfhuis, waar vrouwen en kinderen die slachtoffer een aangeharkt parkje voor de deur’. In zekere
waren van bijvoorbeeld huiselijk geweld lange tijd zijn zin heeft hij daar natuurlijk gelijk in: Het park ziet
opgevangen. Joost kan zich nog herinneren hoe af en er altijd fantastisch mooi uit, de vieze bedrijven
toe opgewonden mannen voor de deur stonden die zijn uit de buurt verdwenen en hebben plaatsop zoek waren naar hun vrouw. Ook Mieke vertelt over gemaakt voor prachtige huizen en de bewoners
mannen die in de buurt rondliepen die wilden weten hebben geen last meer van herrie bij de inmidwaar het opvanghuis stond. “Dan stopte er een auto dels verdwenen muziektent.
naast je, en dan vroegen ze of je wist waar het blijf- Ondanks deze braafheid blijft de buurt ook in
van-mijn-lijfhuis was. Plantagebewoners wisten waar de ogen van Joost een van de fijnste plekken
het huis was, maar iedereen hield zijn mond.”
in Schiedam om te wonen en om als kind op te
groeien, en ook dat klopt. Maar stiekem kreeg ik
Braaf park
door deze tijdreis wel een beetje heimwee naar
In de woorden van Joost was het “supertof opgroeien de Plantage van vroeger. Een beetje warboel is
in de plantage, besjes schieten, racen en crossen door misschien toch ook wel leuk, zeker in een tijd
het park en stiekem fikkie stoken”. Het was een ca- waarin alles al zo netjes en keurig moet zijn. Dus
deau om daar op te groeien. Volgens Mieke hebben kinderen: Trap een beetje rotzooi en kom maar
Casper en Joost de mooiste en leukste tijd van het op met die proppenschieters!
Casper van Hattum en Job den Dulk | foto: Aad
park meegemaakt. Ze hebben in haar ogen veel kan059 060
van der Griendt

Kinderen spelen op de stoep in de Tuinlaan | foto: archief Hannie Bierens

CREATIEVE AANPAKKERS VOOR SPRAAKMAKENDE FEESTEN Tosca Vissers
Floor van Ochten en Nathalie Hendriks hebben zich alle twee
vaak en intensief ingezet voor allerlei activiteiten die in de
Plantage zijn georganiseerd. Zo werkte Floor tussen 2006
en 2010 mee aan de redactie van de Plantagekrant. Nathalie
Hendriks was betrokken bij allerlei kunst- en gezelligheidsevenementen, zoals De Nacht van het Park, de Raamkunst, Koninginnedag en de jaarlijkse kerstborrel. Ook was ze drie jaar
algemeen bestuurslid van de Plantagevereniging.

was om dan ook nieuwe bewoners te kunnen interviewen en
te introduceren in de buurt”, geeft Floor aan. Ze vindt de Plantagekrant nog steeds leuk om te lezen. Toch mist ze de rubriek
voor de jeugd, zoals een tekening, strip of een puzzel die door
een van de kinderen uit de Plantage werd verzorgd. “Ik mis
ook wel een beetje de ingestuurde recepten van de lezers die
erin stonden. Dat maakte de krant best persoonlijk!”, geeft ze
als tip mee.

Floor is in 2007 in de Plantage komen wonen met haar gezin. “We zijn uit Sao Paulo naar Nederland verhuisd”, vertelt
Floor. “Sander werkte in Brazilië bij Stork. Na een aantal jaren besloten we om weer terug te gaan naar Nederland en
startte Sander met een baan bij een bedrijf aan de Gustoweg.
“In Rotterdam waren de huizen die we echt leuk vonden, veel
te duur. Gelukkig vonden we een superleuk huis in de Lange
Nieuwstraat, waar we snel konden intrekken, ”, vertelt Floor.
Voordat dat het gezin Van Ochten naar Brazilië vertrok, werkte
Floor als fysiotherapeut in Velp bij Arnhem. “Ik had daar een
eigen praktijk. Eenmaal terug in Nederland heb ik mijn oude
beroep weer opgepakt en werk ik met veel plezier als fysiotherapeut bij Fysiotherapie Plus in Rotterdam.” Floor heeft bij
deze praktijk het programma ZwangerFit opgezet, sport- en
coachingslessen aan zwangere vrouwen. “Vaak ook ontspanningslessen voor mensen die veel stress hebben.” In maart dit
jaar moest de praktijk sluiten vanwege de coronamaatregelingen. “We zijn direct online met onze werkzaamheden verdergegaan via videobellen. Deels werkte ik ook op locatie, ook al
was dat zeer beperkt, met inachtneming van alle maatregelen. Op deze manier heb ik ook een patiënt met spanningsklachten uit Amsterdam kunnen behandelen”, legt Floor uit.
Floor is iemand die snel contacten legt. Via Désirée Wassenaar
kwam ze in contact met de Plantagekrant, waarvoor ze direct
enthousiast aan de slag ging. “Toen ik bij de redactie kwam,
maakten ook Désirée, Marjan en Kymia deel uit van de redactie. Zo schreven we onder meer voor de rubriek “Gluren bij de
buren”, waarvoor je op bezoek ging bij buurtbewoners. Leuk

Autowrakken
Nathalie Hendriks woont sinds 2000 in de Lange Nieuwstraat
en is lid van de Plantage al vanaf het begin dat ze hier woonde. Nathalie is van huis uit industrieel ontwerper, studeerde
IO aan de TU Delft, waar ze overigens ook parttime lesgeeft.
Daarnaast ontwerpt ze als freelancer voor de textielbranche;
het maken van gordijn- en meubelcollecties en het bedenken
van interieurs is superleuk om te doen. Aanvankelijk was het
huis waar ze samenwoont met Cees en hun kinderen Marlies
en Henk, van een autohandelaar die de woning en het plein
erachter gebruikte als parkeer- en opslagplaats. “Bovendien
zaten er ook nog huurders in het pand”, vertelt ze. “De huurders en de autohandelaar zijn inmiddels vertrokken en we
hebben het pand verdieping voor verdieping opgeknapt en
verduurzaamd.” Ook het plein achter haar huis, waar voorheen
de autowrakken lagen te verpieteren, wordt gedeeld met de
buren. Dit plein is volledig getransformeerd tot een heuse
stadstuin die tot aan het water loopt, waar kipjes rondscharrelen en de aardbeien en peultjes in het voorjaar worden geoogst. “Deze plek is vaak voor veel mensen een verrassing omdat het zo ruim en groen is en niet vol staat met gebouwen”,
zegt ze. “Onze kinderen en een heleboel kinderen uit de buurt
hebben hier een fantastische en spannende speelplek gehad.
Ze hebben boomhutten gebouwd, leren fietsen, gevoetbald
en konden hun fantasie er kwijt.”

NATHALIE HENDRIKS
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Gelijkgestemden
Nathalie vindt de Plantage een fijne, prettige buurt om te
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wonen, met sociale, gelijkgestemde mensen
die altijd te porren zijn voor leuke activiteiten.
“Er wordt ontzettend veel georganiseerd in de
Plantage, niet alleen leuke feestjes, maar ook cultuur- en kunstevenementen. De bewoners zijn
betrokken en vinden het leuk om samen iets te
organiseren. Ze hebben dezelfde interesses en
veel gevoel voor de mooie omgeving waarin we
wonen. Zelf heb ik altijd met veel plezier hieraan meegewerkt”, zegt Nathalie. “Het is leuk om
te zien dat nu weer een nieuwe groep bewoners
met kleine kinderen allerlei activiteiten ontplooit. Iedereen kent elkaar en weet van elkaar
of het goed gaat.
Omdat de activiteiten laagdrempelig zijn, werken mensen makkelijk hieraan mee, zoals het
onderhoud aan het park of het ophangen van
de hanging baskets, wat Cees altijd doet.” Nathalie zat van 2010 tot 2013 in het bestuur van de
Plantage en ziet het organiseren en flyeren van
activiteiten in de Plantage als een belangrijk wapenfeit. Volgens Nathalie werd dit bestuur het
feestbestuur genoemd vanwege de gezellige
feesten die zij organiseerden in de Plantage, zoals de jaarlijks drukbezochte kerstborrel, inclusief
stamppot met worst. “Ook Koninginnedag hebben we georganiseerd en ‘Gluren bij de Burenlife’ waarbij bewoners hun woning en tuin openstelden aan geïnteresseerde buurtbewoners
voor een rondleiding, een hapje en een drankje.
Allemaal superleuk om te doen”, zegt Nathalie.
Nathalie zette zich samen met Kirstain en Margit
en vele anderen ook intensief in voor de Nacht
van het Park in september 2017, tijdens het
250-jaar bestaan van de Plantage. “Tijdens deze
Plantage-activiteit, die om het jaar plaatsvindt,
worden allerlei lichtkunstobjecten van lokale

Verlichte discovloer tijdens de Nacht van 250-jarige Park, 2017 | foto: Nathalie Hendriks
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kunstenaars in de Plantage getoond.” Floor heeft
bij verschillende eerdere edities van de Nacht
van het Park meegeholpen met de organisatie.
Nathalie vertelt dat voor de Nacht in 2017 ook
kunst voor de ramen van de woningen van de
Plantagebewoners werd getoond, voor dit project Raamkunst heeft ze zich met name hard ingezet. We zijn bij de bewoners langsgegaan met
de vraag of zij kunstenaars wilden ontvangen die
vervolgens hun kunstwerken achter de vensters
plaatsten. “Op deze manier ontstond een lange
galerij aan kunstwerken in de Lange Nieuwstraat
en Tuinlaan”, vertelt Nathalie.
Zo waren Floor en Nathalie eerder ook betrokken bij de opening van de kunstevenementen in
het park, zoals de onthulling van het vliegtuig in
het park. “Je ziet nu dat andere mensen zich weer
gaan inzetten voor dit soort activiteiten, zo moet
het ook gaan. Soms moet je ook bewust een
stapje terugdoen zodat andere mensen ruimte
krijgen om leuke evenementen voor de buurt te
ontplooien”, zegt Nathalie.

Kunst in het raam tijdens de Nacht van het 250-jarige
Park, 2017 | foto: Roel Schagen van Leeuwen

MUZIEK IS DE TAAL VAN HET HART Anke Bodewes
Nathalie Lans woonde nog niet eens in de Plantage toen ze al
interviews met Plantagebewoners ging maken. Gewoon omdat het haar opviel dat er zoveel interessante mensen in mooie
en bijzondere panden woonden. Het Nieuwe Stadsblad wilde
de interviews wel plaatsen voor een paar cent per woord en
op eigen initiatief bundelde zij alle gesprekken tot een boekje
dat in 1994 verscheen. In 1998 kocht ze voor haar groeiende
bedrijf FreeLans de Lange Nieuwstraat 51 en in 2002 kwam
ze er ook wonen. Inmiddels woont en werkt ze er circa 20 jaar
met haar dochters.
Op zichzelf
Al sinds 6 gymnasium schrijft Nathalie, eerst voor het toenmalige Rotterdams Nieuwsblad. Ze studeerde Nederlandse taal
en Letterkunde en Communicatiewetenschappen en tijdens
haar studie breidde ze haar netwerk uit. Na haar doctoraal
huurde Van Beek & Partners, een reclamebureau in Capelle
aan den IJssel, haar voor een paar dagen per week in. Maar
hoewel ze er veel leerde, ontdekte ze ook dat ze niet in de
wieg is gelegd voor een dienstverband. Ze vindt zichzelf een
individualist. In 1993 begint ze haar eigen bedrijf vanuit huis
aan de Grote Markt in Schiedam. Het bedrijft ontwikkelt zich
snel van een tekstschrijversbureau tot een volwaardig communicatiebureau. De eerste twee verdiepingen werden al snel
bezet door personeel en op de bovenste twee etages woonde
Nathalie. Ze is geboren en getogen Schiedamse en komt aan
moederskant uit een muziekfamilie (Van Krugten) en haar vader is thuis in de maritieme wereld. Zelf is ze een mix van alfa
en beta, ze combineert de werelden van vader en moeder ook
in haar werk. Professioneel schrijft ze boeken, geeft businessto-businessmagazines uit en is communicatie-adviseur in het
bedrijfsleven. Met haar muziekbedrijf NL Kwadraat spreekt zij
de taal van muziek. “In mijn studio staat met grote letters op
de muur: ‘Music is the literature of the heart’.“ Nathalie schrijft
lyrics en organiseert met dit bedrijf workshops en concerten,
zoals de door haar bedachte MusicDistillery.
Geboeid door bijzondere mensen
Dominee Wuister was een van de bijzondere mensen die

Nathalie leerde kennen toen ze in de Plantage kwam wonen. Zij en haar partner Edo Winkelman (overleden in 2011)
spraken hem veel en filosofeerden met hem over geloof en
maatschappij. Zijn brede kijk op geloof en rituelen sprak hen
beiden aan en ze vroegen dan ook of hij als rabbi onderdeel
wilde uitmaken van hun trouwplechtigheid. Meerdere van
de mensen in haar boek, zoals Herman Noordergraaf, echtgenoot van Julia Snikkers, en Hedwig van Adrichem komen
direct of indirect ook nu weer aan het woord. Yu Mee en Djien
Tan woonden in 1994 nog thuis (bij de familie Tan paste ze als
jong meisje wekelijks op) maar hun ouderlijk huis van destijds is nu bewoond door Arnold en Marjolein. Het klooster,
toen nog bewoond door nonnen is nu in gebruik als kantoor
van notaris Jeroen Krabbendam. Tuinlaan 58 was in 1994 een
reclamebureau en is nu het woonhuis van de familie Sneep.
Zelfde panden, andere bewoners. Interessant om te lezen hoe
de tijd voortschrijdt, de mensen komen en gaan en de panden
blijven, al veranderen ze soms wel van functie. In haar werk
ontmoet ze altijd bijzondere mensen, als schrijfster, maar ook
in de muziek. Ze houdt van mensen die vol in het leven staan
en kunnen genieten, die dappere keuzes durven te maken die
niet voor iedereen leuk of te begrijpen zijn. Met die mensen
wil ze graag inspirerende dingen doen.
Toekomstplannen
Ze staat op een punt in haar leven dat ze nog bewuster met
haar tijd omgaat en nadenkt over de transformatie naar waar
ze werkelijk in gelooft en voor wil leven. “Ik wil mijn expertise
en ervaring nog beter inzetten en nog gepassioneerder in het
leven staan.” Er is bijvoorbeeld een plan om nog eens een historische roman te schrijven met Ellen ten Damme. Een vorm
waar ze als schrijver veel in kwijt kan. Op dit moment werkt ze
aan twee andere boeken. Een ervan is een boek met Annette
Koevermans. Zij heeft net als Nathalie haar man jong verloren
aan kanker. ‘Met verlies, niet verloren’ is het nieuwe programma van Annette die professioneel coach is. Samen schrijven
ze daar een boek over. Haar dochters Brechje en Kneeltje zijn
nu 16 en 14. Nu zij groter zijn en hun eigen vrijheid en ruimte
steeds meer op prijs stellen, kan Nathalie haar vleugels weer
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Nathalie Lans met het Plantageboek in
1994 | knipsel: archief Nathalie Lans

Dochters Brechtje en Kneeltje | foto’s: archief Nathalie Lans

wat meer uitslaan. Een woonplaats in het buitenland behoort
zeker tot de mogelijkheden, nog een beetje afhankelijk van
waar de meiden willen gaan studeren. Maar ze zijn als globetrotters opgevoed, dus de kans dat zij in New York of Londen
gaan studeren, is aanwezig. Madrid is de stad waar ze zelf
graag is, haar tweede thuis. Maar waar ze ook woont, één ding
weet ze zeker: ze blijft altijd werken en altijd naar verdieping
zoeken.

Little man
Activiteiten in het park, daar doet ze graag aan mee. Helaas is het
dit jaar rustig met activiteiten vanwege corona, maar laatst was ze
nog bij Film in ’t Park, film kijken zomaar in je eigen voortuin, hoe
leuk. Zelf actief zijn voor de bewonersvereniging, dat zit er niet in.
Naast haar betaalde werk doet ze veel pro deo, daar zit een grens
aan helaas. Ze heeft wel ideeën! Een dierbaar plekje in het park
vindt ze het huisje van K. Bouter. Voor de drie allerliefsten in haar
leven schreef ze een boekje: The little man in the park. Ze hoopt
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dat er weer iemand of een clubje komt die dit
bijna geheime pareltje in het park weer nieuw
leven inblaast. En hoe mooi zou het zijn als er
nog een paar van dit soort geheime plekjes bijkomen? In een boom, onder een struik… ontdekplekjes voor onze kleine, maar zeker ook
voor oudere Plantagebewoners en bezoekers
van het park.

DE REIS IS HET DOEL Mirjam Ott
Het is de week na het Open Monumentenweekend en Peter
is met zijn ‘partner in crime’ en zwager Gerard van der Sman
druk bezig. Het performanceprogramma Millennial Mythologieën is net afgerond en het toneelstuk Risjaar Modderfokker
speelt binnenkort een week lang in de Sodafabriek. In 2012
kochten Ton van Adrichem en Peter van Velzen de Sodafabriek
en sindsdien heeft Peter er heel wat uren doorgebracht. Peter
is restauratie-architect en heeft zijn eigen bureau Restauro.
Daarnaast is hij praktijkdocent bij de TU Delft voor studenten
Erfgoed en Architectuur.
Het begin
In 2012 is de vergunning voor volledige sloop omgezet in een
vergunning voor gedeeltelijke sloop ten behoeve van herstel.
De gemeente, op dat moment eigenaar van de panden, had
er geen goede bestemming voor. Wonen was niet toegestaan
vanwege de geluidscontouren van de industrie aan de Buitenhaven. Ondertussen was er wel een idee ontstaan voor de
Sodafabriek. De panden zouden stap voor stap opgeknapt
worden, terwijl andere delen in gebruik konden zijn, met een
mix van functies. Voor het pand was er een heldere visie: “Het
plan en de filosofie voor het pand is geen gelikte historiserende restauratie, maar conserveren van een stabiel, veilig en
oud gebouw. Er zijn genoeg ‘kapot’ gerestaureerde panden.
De niet-gerestaureerde gebouwen worden zeldzamer. De
aantrekkingskracht is het oude versleten gebouw, waar je wel
mooie dingen in kunt beleven. Van dit soort industrieel erfgoed is er nog maar weinig” vertelt Peter. Het idee werd goed
ontvangen en de Sodafabriek wisselde van eigenaar. De coöperatieve vereniging SodaFabriek Schiedam werd opgericht.
Met hulp van het restauratiefonds en een crowdfundingsactie
is onder andere het eerste dak vervangen en is het tweede
pand voorzien van een nooddak: er is een bitumen dakbedekking op de zoldervloer aangebracht. Sindsdien groeit en verbetert het pand stap voor stap. Er wordt zoveel mogelijk circulair gebouwd. Vrijkomende materialen worden bewaard en
wat er niet is, wordt zoveel mogelijk tweedehands verkregen.
Terwijl het gebouw groeit en verandert is het ook in gebruik.

De coöperatieve vereniging SodaFabriek en het Sodacollectief
Vanaf het begin was er de gedachte van samenwerken en
samen investeren. Daarnaast was niet winst maken het doel,
maar iets terugdoen voor de stad omdat de gemeente, lees de
gemeenschap, met de overdracht een behoorlijk bedrag heeft
afgeboekt. Een coöperatieve vereniging als ondernemingsvorm bleek hier het meest geschikt voor te zijn. Lopende het
ontwikkelproces ontstond een onderscheid in het herstellen
van de pakhuizen en het specifiek geschikt maken voor bepaalde functies. Daarnaast bleek het geleidelijk en organisch
ontwikkelen beter passend om zo snel mogelijk al wel gebruikers in het complex te vestigen. Hiermee ontstond het onderscheid tussen coöperatie en collectief; de coöperatie zorgt
voor een gebouw met een gezonde ondergrond waarin collectiefleden kunnen groeien. De coöperatie als ‘huisbaas’ verbetert het gebouw ‘vraaggestuurd’ en inspelend op de ‘groeiomstandigheden’ van nieuwe gebruikers voor het gebouw.
Een groep TU-studenten werkt hier in een zelfgebouwd kantoor. Zij ontwikkelen duurzame kassen voor op de Malediven.
Het kantoor op de tweede verdieping hebben zij zelf gemaakt
met bijna alleen maar hergebruikte materialen. De gipsplaten,
die wel nieuw zijn aangeschaft, zijn met klemlatten vastgezet,
zodat deze herbruikbaar zijn. In ruil voor het gebruik van de
ruimte is afgesproken dat de studenten helpen bij de bouw
van een klimaatgevel. Dit sluit bovendien mooi aan op hun
project, waarbij kassen worden ingezet om te koelen in de
nacht, ten gunste van het bioritme van de planten.
Altijd wat te doen
Vanaf het begin wordt er veel georganiseerd in de Sodafabriek. Het Sodacollectief zorgt dat dit allemaal mogelijk is tussen de bouwwerkzaamheden door. De locatie is gewild voor
fotoreportages; diverse bruidsfoto’s zijn hier gemaakt en laatst
is er een fotosessie geweest voor het kledingmerk Scotch &
Soda. Diverse beginnende kunstenaars en startups hebben al
gebruik gemaakt van de Sodafabriek. Zo was er de Sodaclub,
die pop-up-diners organiseerde. Ook heeft er een tijd een escaperoom gezeten. Recent verbleven de twee dames van Pe-
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pels en Krepels een week in het pand om hun voorstelling Millennial Mythologieën te maken. Met de tijd wordt duidelijker
hoe het pand gebruikt kan worden. Peter: “Isolatie en verwarming zijn er nog niet, ik zit nog meer op ontwikkelen met de
seizoenen mee (winterslaap). De werkplaatsen op de begane
grond draaien door en dat houdt de boel draaiende.”
De reis
De Sodafabriek is dus geen pand dat in één keer van pakhuis
tot blinkend nieuw gebouw omgetoverd wordt. De locatie is
verborgen in een woongebied, het pand is vooral zichtbaar
vanaf de andere zijde van het water. Het gunstige verdienmodel ‘wonen’ kon tot voor kort niet en eigenlijk is het een heel
mooi proces zoals het nu gaat. De planvorming en de plannen
zijn organisch. Peter weet het proces in woorden te vatten:
“Het is een organische ontwikkeling, een organische ontwikkeling is als het leven van een mens en dat leven is nooit af, je
blijft groeien en ontwikkelen.” Er wordt wel naar een structuur
toegewerkt; op de begane grond zijn al werkplaatsen gevestigd, de eerste etage wordt ingericht voor ‘beleven’, denk aan

exposities. Op de tweede etage komen de ‘denkers’, mensen
kunnen hier een bedrijf of werkplek maken. De derde etage
wordt voor ‘verblijven’. Het oorspronkelijke idee om er een bed
& breakfast te vestigen is uit beeld, maar er zijn nieuwe ideeën
voor short-stay en artist-in-residence ruimtes. Er zijn veel leuke ontwikkelingen, zo was er vorig jaar een evenement over
cultureel industrieel erfgoed waar Peter een presentatie heeft
gehouden over de Sodafabriek als voorbeeldlocatie. Daar is
contact gelegd met de provinciaal aanjager voor industrieel
erfgoed en is de Sodafabriek te vinden bij moNEWment, een
platform dat mens en monument bij elkaar wil brengen.
Voor iedere grote investering is de financiering een uitdaging.
Het volgende bouwproject is het vervangen van het ingestorte dak. De eerste stap is gezet met de aankoop van een
gebruikte bouwsteiger en nu is het werken aan de financiering voor de rest. Vanuit het aanjaagteam voor erfgoed van de
provincie wordt nu meegezocht naar inkomstenbronnen om
dit betaalbaar te krijgen.
Tot slot
Peter vindt dat hij de verplichting heeft om met de Sodafabriek iets te doen voor de stad: “Het pand is ooit voor 1 euro
gekregen, dan moet je iets terugdoen voor de gemeente.”
De jaarlijkse monumentenweekenden en vorig jaar oktober
de Nacht van de Geschiedenis hebben al veel Schiedammers
de Sodafabriek laten beleven. Adoptie door de buurt mag
zeker nog intensiever worden. Een mooie aanzet is gemaakt
nu er twee bijenkoloniën verblijven op het open dak van de
Sodafabriek, onderhouden door een buurtbewoner. En niet
te vergeten de buurtkat die zijn/haar eigen stoel al heeft geclaimd…

Buurtkat | foto: Mirjam Ott
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Sodafabriek bezien vanaf de
Buitenhavenweg | foto: Estrella Huizer

LIEFDE, GEWELD, SEKS & GELD Anke Bodewes
Petra van ’t Root en Aad van der Griendt zijn in 1992 getrouwd
en rond die tijd zijn ze ook in de Plantage komen wonen, net
voordat de bewonersvereniging werd opgericht. Aad kunnen
we het niet meer vragen, hij is in 2013 overleden. Aad was de
3e voorzitter van de bewonersvereniging, van 2000 tot 2005.
Voordat hij voorzitter werd, maakte hij met Petra al deel uit
van de culturele commissie, ook wel Culturette genoemd.
Petra en Aad zijn in 2007 uit elkaar gegaan en Petra is toen
verhuisd naar Utrecht. Daar zoek ik haar op voor dit interview.
Het park en haar creatieve bewoners hebben nog een warme
plek in haar hart.
Resultaatgericht
In de herinnering van Petra zijn de leden van de culturele
commissie aangewezen tijdens de oprichtingsvergadering
zonder dat de meeste van hen zelf aanwezig waren. Vermoedelijk vonden de aanwezigen of het eerste bestuur deze bewoners wel geschikt en creatief? Bij hun eerste bijeenkomst
aan de grote ronde tafel in de open keuken van de Lange
Nieuwstraat 103 bleek al snel dat deze groep mensen elkaar
wel zag zitten. Het bruiste, het knetterde en dat leidde tot veel
ideeën. De chemie was bijzonder en de kunst was om al die
creativiteit tot realisatie te brengen. Dan ben je bij Petra aan
het goede adres, vertellen andere leden mij. Petra is zelf erg
bescheiden over haar aandeel, maar ze beaamt wel dat ze het
belangrijk vond om ervoor te zorgen dat al die creativiteit en
lol zouden leiden tot mooie gebeurtenissen in het park. Er zijn
er een paar die er voor haar uitspringen: het sprookje van Duizend-en-een-nacht in de Plantage, de liefdevolle kerstvieringen rondom onze eigen grote boom en het feest waarbij een
vrachtwagen van Nolet de feestlocatie binnengereden werd
die een waanzinnige bar bleek te zijn. Maar de kroon spant
toch wel het toneelstuk ‘Liefde, geweld, seks en geld’.
Locatietheater
In stilte heeft de Culturette dit stuk voorbereid, waardoor het
een enorme verrassing was dat er niet op een vaste plek gespeeld werd. De toeschouwers werden verzameld en na de

eerste akte tot hun verbazing naar een bus geleid. De gordijntjes van de bus waren gesloten! In de bus zorgden jonge inwoners van de Plantage voor muzikaal vertier. De verschillende
scenes werden gespeeld ín en vóór panden rondom het park
en bij aankomst op een speellocatie mochten de gordijntjes
open. Naast de leden van de commissie hadden verschillende
andere inwoners van de Plantage fantastische rollen op zich
genomen. Zelfs het script kwam uit de hand van een Plantagebewoner: Tosca Vissers. Aad had de rol van verteller in de bus
(met Venetiaans masker, cape en een formidabele vertelstem),
Petra was de regisseur die alles in goede banen moest leiden
en van hot naar her rende. De bedoeling was dat ze 2 dagen
zouden spelen. Dag 1 was uitverkocht in de voorverkoop en
dag 2 bijna. Maar na dag 1 was dag 2 ook rap uitverkocht en
werd besloten later nog een 3e en 4e speeldag te organiseren. Een groot succes dus waar nog lang over werd nagepraat.
Voor de liefhebbers: er zijn opnames van!

PETRA VAN ‘T ROOT
51.9112940
4.403602’

Utrecht
In haar begintijd in Utrecht miste Petra de Plantage, de ontmoetingen in het park met de leuke en bijzondere bewoners.
Het geheim van de Plantage is volgens Petra dat er vrijzinnige
mensen wonen met soms bijzondere beroepen en hobby’s en
bijzondere verhalen. Mede hierdoor heeft ze ervaren dat het
belangrijk is een fijne sociale omgeving te hebben. Een sociale
omgeving zonder sociale druk; je mag ontmoeten maar het
hoeft niet. Diezelfde aangename mix heeft ze in Utrecht gevonden op de trap van haar huis. Ook daar is altijd wat te beleven. Een nieuwjaarsbarbecue, een spontane trapborrel na een
drukke werkdag. Altijd wel een voorbijganger die aanhaakt.
Die dynamiek: het mag maar het moet niet, die ervaart ze als
rijk en die is geworteld in de Plantage.
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Insert Silvia en Herman Vlasveld
Herman en Silvia wonen in Frankrijk, dus in een telefoongesprek
halen we herinneringen op. Het helpt dat ik Hedwig van Adrichem en Theo van der Hek al gesproken heb, met wie Herman
in de Culturette heeft gezeten in de periode van 1995 tot 2003.
Silvia zat in dezelfde tijd in de kindercommissie. De fut ging
eruit toen ze niet meer hun eigen ideeën konden realiseren,
maar er verwachtingen kwamen en ze opdrachten kregen om
dit of dat te organiseren. Toen Herman in 2003 zwaargewond
raakte bij een motorongeluk en zijn been kwijtraakte, hadden
ze volstrekt andere dingen te doen. Maar de energie gaat weer
stromen als ze vertellen over het topweekend in Epe waar Volkert Bonga een huis beschikbaar had. Met 20 tot 30 Plantagekinderen in de middelbare schoolleeftijd gingen ze ernaartoe.
Wat een creativiteit bleek er in de groep te zitten toen ze op

De Culturette | foto: archief Petra van ‘t Root

de laatste avond allemaal een performance mochten doen! Daar zijn
ook mooie dingen uit voort gekomen zoals de succesvolle band Convoi
Exceptionnel. Iets anders dat uit dit weekend voortkwam, waren de
hulptroepen die konden helpen bij de op- en afbouw van de activiteiten
in het park. De kabouters noemde Aad hen. Dat opbouwen en afbreken was namelijk heel veel werk! Drie à vier dagen voor het evenement
werd alles uit het huis van Herman en Silvia gehaald: decors, kostuums
en allerlei attributen. En het afbreken kostte soms ook wel een week.
Silvia was een meester in het verzinnen van oplossingen en het maken
en vinden van kleding en decoratie om de goede sfeer neer te zetten.
Aad was de voorzitter, hij had overzicht en nam leiding. Petra had snel
helder wat er moest gebeuren en hoe dat geregeld moest worden.
Theo voegde zijn creativiteit en organisatietalent toe en Volkert had
contacten en regelde geld als dat nodig was.

1001-Nacht | foto: archief Petra van ‘t Root
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Petra van ‘t Root en Hedwig van Adrichem met glühwein | foto: archief Petra van ‘t Root

DE WERELD DRAAIT TOCH WEL DOOR Tosca Vissers
Pauline de Ronde en Rens de Ronde komen beiden uit de
Plantage, beter gezegd, van Plein Eendragt. Rens woont er
nog steeds, dochter Pauline is een aantal jaren geleden verhuisd naar Utrecht waar ze Taal en Cultuurstudies studeert aan
de Universiteit van Utrecht. Ze is weer even in Schiedam, net
terug uit Cádiz, een havenstadje aan de zuidkust van Spanje,
waar ze een half jaar heeft gewoond en gestudeerd. Rens is
pianist, entertainer en composer.
Rens is met zijn gezin aan Plein Eendragt gaan wonen toen
Pauline twee jaar oud was. “Broertje Laurens is wel in dit huis
geboren”, zegt Pauline. Ze legt uit dat hun huis en het plein
altijd fantastische plekken zijn geweest om op te groeien. “We
speelden met kinderen uit de buurt, stoepkrijten vlak voor de
voordeur, hutten bouwen bij het gebouw van de PTT, rondjes fietsen en steppen rond het plein en busje trap.” Het verkeer raasde natuurlijk lang niet zo hard door de Tuinlaan als
in de Lange Nieuwstraat. Plein Eendragt was nog idealer voor
kinderen om veilig buiten te spelen. “Het verkeer werd wel
drukker, toen het betaald parkeren in de Lange Nieuwstraat
werd ingevoerd”, zegt Rens. “Sindsdien werd opvallend vaak
naar een gratis parkeerplek gezocht in de Tuinlaan en ook bij
ons voor de deur in Plein Eendragt. Gelukkig is ons plein nog
steeds vrij rustig, vergeleken met de Lange Nieuwstraat.” Pauline ging na de lagere school naar het Stedelijk Gymnasium in
Schiedam. Na een half jaar als au pair in Londen en daarna een
tijdje antikraak in Zeist, koos ze voor de studie Taal en Cultuurstudies met Spaans als keuzevak. “Op de lagere school had ik
al een prepaid klapmobieltje, zoals iedereen in de klas, en je
communiceerde vooral via sms of als je wilde bellen gewoon
met de huistelefoon. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen.
WhatsApp begon toen een beetje op te komen”, vertelt Pauline. “Dat was best handig”, geeft Rens aan, “Niet per se om te
weten waar die kinderen overal uithingen, maar wel prettig
om te weten als ze van plan waren wat langer weg te blijven.
Dat was in mijn tijd wel iets anders”, licht hij toe. “Als je met je
ouders had afgesproken dat je om twaalf uur thuis zou zijn en
het werd een paar uur later, dan zwaaide er wat! Telefoontjes

zijn toch echt een uitkomst, tenminste als ze op jouw berichtje
reageren!”, zegt Rens lachend en geeft direct toe dat hij nog
steeds Paulines abonnement betaalt.
In februari dit jaar vertrok Pauline voor haar studie naar Spanje. Na een paar weken brak de coronacrisis uit en werd de universiteit van Cádiz gesloten. Voor de Erasmusbeursstudenten
gold het dringende advies om Spanje te verlaten. “Ik heb besloten om te blijven”, zegt Pauline. “In Spanje was de lockdown
vele malen strenger dan in Nederland, maar door verplicht
binnen te moeten blijven, lukte het me om gedisciplineerd en
gefocust aan de studie te werken. Daarnaast had ik elke ochtend Spaanse les, wat een mooie start van de dag was.” In de
zomervakantie kocht ze een autootje van een Nederlandse
autohandelaar in de buurt van Valencia en maakte samen met
een vriendin een road trip van 5000 kilometer door Spanje,
Frankrijk, Italië, Slovenië en Oostenrijk. Rens had er alle vertrouwen in. “Ook al zat Pauline zo ver weg, ik maakte me niet
echt zorgen, maar spannend vond ik het wel. Als ouder blijf je
je toch altijd een beetje zorgen maken. Ik ben wel erg blij dat
ze gezond is gebleven en dat ze het daar naar haar zin had”,
geeft hij aan.

RENS DE RONDE
PAULINE
51.9133800
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Naast entertainen en zingen schrijft Rens eigen liedjes. Hij
heeft onlangs een nieuwe cd uitgebracht die binnenkort op
Spotify te horen is. “Ik heb wel honderden liedjes gemaakt en
soms laat ik er eentje aan iemand horen.” Boxen vol met cassettebandjes, volgens Pauline. “De laatste tijd ben ik liedjes
aan het uitwerken, die ik ooit geschreven heb. Nu heb ik een
paar pianomelodieën op Spotify staan, in de sfeer van neoclassic, die mijn eigen composities zijn. Lekkere, ontspannen,
niet al te ingewikkelde music for reading, die perfect passen
in deze stressperiode die corona veroorzaakt”, licht Rens toe.
Zo werkte hij een liedje van tien jaar geleden uit, getiteld ‘De
wereld draait toch wel door’. “Ik kwam dat nummer weer tegen en ik vond het eigenlijk wel een prachtige titel. Toepasselijk voor deze crisistijd en lockdowns, die ervoor zorgen dat
077 078

wereldsteden volledig dichtgaan. De horeca, theaters
en sportvelden moeten de deuren sluiten, we hebben nog nooit zo’n situatie meegemaakt die mondiaal ingrijpt. Tegelijkertijd draait die wereld toch wel
door. Ze zon gaat op en gaat ook weer onder, corona
of niet, de wereld trekt zich nergens iets van aan. De
crisis is echt enorm heftig. Inmiddels grijpt de tweede
coronagolf om zich heen, horeca moet alweer dicht,
sportwedstrijden worden alweer afgelast, iedereen
in rep en roer, alleen de aardbol trekt zich daar dus
niets van aan. Dat zegt dit liedje eigenlijk”, geeft Rens
aan. “Mensen denken invloed te kunnen hebben op

de wereld, maar dat is niet zo. We kunnen de wereld
niet naar onze hand zetten, je kunt niets voorspellen,
je bent nietig als mens. Dus, ik ben dat liedje gaan uitwerken.” Rens zocht een muziekstudio in de buurt om
het uitgewerkte liedje op te nemen en liet Pauline als
compleet achtergrondkoor meezingen, in haar eentje. “Het is erg leuk om samen zo’n liedje op te nemen”,
zegt Rens. “Het is fijn om samen iets te creëren uit het
niets”, voegt Pauline toe. Dit liedje is een hartverwarmende, sterke aanrader voor iedereen die even stil wil
staan bij de wereld die toch wel doordraait. Inmiddels
is dit nummer uitgebracht en te horen op Spotify.

Coverfoto van eigen compositie van
Rens op Spotify met de titel ‘Incolore’

Rens achter de piano | foto:
archief Rens de Ronde
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Optreden van Rens in de Plantage tijdens Koningsdag | foto: Monique Bhogal Statham

NOOIT WEER WEG UIT DE PLANTAGE Tosca Vissers
Rob en Marion Verzijden wonen inmiddels bijna veertig jaar
in de Plantage. Gestart als jong stel in de Lange Nieuwstraat,
kochten zij het pand van de voormalige eigenaar Jan van Stigt
Thans sr. “Dit pand was destijds het kantoor van Bert Utens,
die met zijn gezin erboven woonde. We waren beiden net
twintig geweest toen we dit huis kochten”, zegt Marion. “Met
de makelaar hadden we in ons nieuwe huis afgesproken, maar
we waren iets te vroeg voor de afspraak, dus we hingen wat
voor de ramen. Spijkerbroek aan, omdat de afspraak weinig
formeels had. Prompt komt meneer Van Stigt Thans naar buiten met de mededeling: “Jongelui, wel wegwezen nu, want
zo meteen komen de nieuwe bewoners van dit huis.” Waarop
Marion ad rem antwoordde: “Nou dat komt dan mooi uit, want
wij zijn die nieuwe bewoners!” Rob vertelt dat ze met de familie Van Stigt Thans nog vaak om die grap hebben gelachen.
“We hebben altijd heel goed met elkaar kunnen opschieten.”
Rob en Marion waren direct verliefd op hun huis, ook al moest
het flink opgeknapt worden. Het dateert uit 1849 en maakte
deel uit van het douane-entrepot dat erachter ligt. Rob heeft
zich laten vertellen dat het huis ooit een soort hospice is geweest van het bejaardentehuis aan de overkant in de Tuinlaan. Het douane-entrepot was nog volop in bedrijf toen zij
er woonden, vrachtwagens reden af en aan. Het hele gebouw
lag vol met drank die taxfree werd opgeslagen voordat deze
geklaard werd. “De Plantage is altijd al een fijne buurt geweest
om te wonen, vooral ook voor kinderen”, vinden ze beiden.
“Onze kinderen hebben eindeloos in het park gespeeld. Het is
natuurlijk een prachtig park en het wordt door de gemeente
heel goed schoongehouden”, zegt Marion. Zoon Luuk Verzijden is smid van beroep en ontwerpt en bouwt onder meer zijn
eigen bbq’s en hij weet ook hoe je er perfect op kan bbq’en.
Daarnaast ontwerpt en smeedt hij bijvoorbeeld stalen sierhekwerken of metalen deuren voor gebouwen. Ook verricht
Luuk werkzaamheden bij de Floating Farm in de Merwehaven,
waar onderdelen van de stalen constructie vervangen of hersteld moeten worden, zoals de loopbrug voor de koeien. Op
dit moment is hij bezig om het hekwerk van het trappenhuis

te maken voor een 18e-eeuws pand in Delfshaven, dat helemaal gerenoveerd wordt. “Ik help Luuk weleens bij dit soort
klussen”, zegt Rob. Dochter Gwen heeft een gezin met inmiddels twee kinderen en werkt in de zorg. “De hele familie is die
hard Schiedammer”, geeft Marion aan. “Zowel Gwen als Lukas
woont in Schiedam en willen nooit ergens anders wonen.” Marion vindt dat steeds meer jonge mensen Schiedam ontdekken als leuke en ideale woonplek. “Je merkt dat steeds meer
mensen op zoek zijn naar een leuke woning in Schiedam. De
Plantage blijkt dan ook voor nieuwkomers een heel aantrekkelijke plek te zijn. Ook voor studenten die in Rotterdam studeren.” Rob en Marion zijn beiden in Schiedam geboren. Marion
is de stad nooit uit geweest, Rob heeft zijn jeugd in Doorwerth
doorgebracht, maar is weer naar de Randstad verhuisd.
Volgens Rob is de Plantage altijd een ideale speelplek voor
kinderen geweest. “Onze kinderen hebben met vele andere
kinderen uit de buurt zich enorm vermaakt in het park. “Door
deze centrale plek raakten ouders uit de buurt snel met elkaar
in contact en ontstonden al rap ideeën om samen leuke evenementen te organiseren. “Er was ook een groepje ouders, die
om beurten op elkaars kinderen pasten. Er werd gespeeld en
geknutseld. Dat was al voordat de buurtvereniging werd opgericht,” weet Marion zich te herinneren. Voor de pubers uit de
buurt werd het puberpestweekend opgezet, omdat er eigenlijk weinig voor pubers werd georganiseerd. Dit puberweekend werd gehouden op het landgoed van Volkert Bonga in
Epe. “Volkert stelde dat landgoed ter beschikking en sponsorde dit hele weekend voor de pubers uit het park. Hier werden
survivaltochten georganiseerd en gecompliceerde parcoursen
met touwen in bomen uitgezet. Met name Herman Vlasveld
was een spil van dit gebeuren en je vulde elkaar zo goed mogelijk met ideeën aan. De Plantage is vooral een sociale buurt”,
vindt Rob. “Zeker in de tijd van de Culturette hebben we met
betrokken buurtbewoners verschillende leuke evenementen
op touw gezet. Ook de Toneelantage blijft in ons geheugen
gegrift! Wat was dat een leuke toneelvoorstelling!”, zegt Marion. Marion en Rob acteerden beiden de in Toneelantage, naar
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een idee van Aad van de Griendt, geïnspireerd op de Boulevard of Broken Dreams. Dit schouwspel speelde zich af achter
de ramen van de huizen in de Plantage, waar het publiek in
een stadsbus langs de huizen van de Lange Nieuwstraat en de
Tuinlaan werd rondgereden. Rob had verschillende rollen en
speelde zowel Rambo als de stadshaan à la Marquis de Canteclaer, een personage uit de avonturen van Tom Poes. “Ik ben
namelijk enorm fan van Olivier B. Bommel, dus dat bracht me
op het idee”, zegt Rob. Marion speelde een publieke vrouw en
zat achter het raam op klanten te wachten. “Die geschokte gezichten van het publiek toen het gordijn openging, zie ik nog
voor me”, zegt ze lachend. Maanden is er aan dit project gewerkt, er werd eindeloos gerepeteerd en bijgeschaafd aan de
teksten die de verteller Aad uit zijn hoofd moest leren, vooral
bij Marion en Rob thuis, omdat zij nog in de kleine kinderen
zaten en anders oppas moesten regelen.

Aad van der Griendt als ‘de verteller’

De filmopnames die ervan gemaakt zijn, hebben ze nog vaak gedraaid als voorfilm tijdens de filmavondjes die ze op warme zomeravonden buiten organiseerden. “Die filmavonden waren overigens
altijd erg gezellig”, zegt Rob. “Samen met Aad kozen we films uit
die we tegen de blinde muur van het binnenplaatsje projecteerden. Dan zaten we met een man of 25 ’s avonds op het terras naar
een film te kijken.” Rob en Marion zien dat er weer regelmatig kinderfeestjes in het park worden georganiseerd voor kinderen uit de
buurt. “Het stokje wordt weer doorgegeven. Proef de Plantage is
hiervan een mooi voorbeeld, ook al trekt dit evenement ook mensen buiten de Plantage naar het park. Laten we elkaar deze verhalen blijven vertellen over de feesten en evenementen die we samen met de buurt hebben opgetuigd. Ik weet zeker dat deze een
nieuwe generatie buurtbewoners inspireren om met elkaar leuke
ideeën uit te werken en op te tuigen met elkaar”, zegt Marion.

Rob Verzijden als ‘Rambo’			

Peter Fluiter als ‘de vieze man’
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De spelers na afloop van de Toneelantage | foto’s boven en linkerpagina: Rob Verzijden

EEN LEVEN RONDOM DE PLANTAGE Mirjam Ott
De familie Wassenaar is al lang gevestigd in de buurt. In de
jaren zestig, zeventig woonden de ouders van Rob samen met
hun zes kinderen aan de Tuinlaan 96. Om de hoek op het plein
was het makelaarskantoor gevestigd. Het kantoor maakte een
tussenstop op Tuinlaan 96 en is alweer meer dan 20 jaar gevestigd aan de Gerrit Verboonstraat. Rob groeide op in Ouddorp. Sinds 1994 wonen Rob en Désirée samen met hun twee
zoons Wout en Ruben aan de Plantage. Eerst aan de Lange
Nieuwstraat en later aan de Tuinlaan. Rob was bestuurslid van
de bewonersvereniging van 2007 tot 2012 en Désirée heeft in
dezelfde periode in de redactie van de Plantagekrant gezeten.
Herinrichting van de kop van het park
Rob zat in het bestuur samen met Edwin Westerberg (voorzitter), Nathalie Hendriks, Sylvia van der Woord, Harmina Hoogerboord en Joke Elenbaas. Er werden destijds veel activiteiten
georganiseerd, zoals de vrijmarkt in de Plantage met Koninginnedag, de Nacht van het Water met raamkunst rondom het
park, Gluren bij de buren en het straattoneel. De activiteiten
werden goed bezocht. Zo’n 15 jaar nadat het grootste deel
van het park opnieuw was ingericht, was de kop aan de beurt.
Rob nam deel aan de gemeentelijke overleggen over de herinrichting namens de bewonersvereniging.
“Buurtgenoot en latere voorzitter Huib Sneep was betrokken
als groenadviseur en heeft veel betekend in de plantkeuze.
Ook waren er verschillende inspraakmomenten voor de buurt
en kon er reactie worden gegeven op de verschillende ontwerpvoorstellen.” Rob heeft nog een powerpointpresentatie
met de verschillende ontwerpen (zie pagina 87). Lang werd
door de gemeente vastgehouden aan het behoud van de sokkel van de muziekkoepel. Een fietspad door het park was ook
onderdeel van het ontwerp. De buurt wilde de muziekkoepel
graag zien verdwijnen en een fietspad door het park wilde zij
niet. Dit is dan ook uit het ontwerp gehaald. “Maar niet overal
werd naar geluisterd, zo heeft de buurt voorgesteld om op de
kop van het park het fietspad tweerichtingsverkeer te maken,
dit idee is niet overgenomen door de gemeente, maar fietsers
trekken zich weinig van aan van de éénrichtingssituatie.”

Het park over
De eerste eigen woning, aan de Lange Nieuwstraat, keek uit
op het rosarium. Toen het voormalige deurwaarderskantoor
op de Tuinlaan 84-90 te koop kwam, besloten zij de oversteek
te maken naar de Tuinlaan. Het pand werd gesplitst in vier woningen, zoals het begin twintigste eeuw gebouwd was. In de
woning van Rob en Désirée bevonden zich de betaalloketten
en de wachtkamer van de deurwaarder. Vooral het slopen van
de loketten was een enorm werk, maar ze zijn eruit. Alleen het
kogelwerende glas in de voorgevel is nog uit de tijd van de
deurwaarder.
Opgroeien in de Plantage
Kort voor het interview met Rob en Désirée kwam het gesprek
in de familie Wassenaar op de Plantage en de herinneringen
van de broers en zussen. “We hebben allemaal heel andere
herinneringen, misschien ook door het leeftijdsverschil”, vertelt Rob. Twee zussen hebben nog op de mulo gezeten achter
het Blauwhuis. Toen Rob met zijn ouders naar Ouddorp verhuisde, bleven zussen Ada en Martine boven het makelaarskantoor aan de Tuinlaan wonen. Martine deelde voor dit interview haar herinneringen met Rob: “De Plantage was voor
mij als kind spannend speelterrein: verstoppertje in de bosjes,
bergen herfstbladeren maken om er in volle vaart in te springen, in de muziektent doen alsof je optrad. Op Plein Eendragt
werd jaarlijks de muziekwedstijd Taptoe Schiedam gehouden, dit vond ik als kind geweldig. Het plein was het podium,
er was een jury. De muziekkorpsen liepen een warming-up
ronde om het plein en stelden zich vervolgens heldhaftig op
voor de jurytafel. Het blaas- en trommelgeweld veroorzaakte
bij mij een heerlijke euforie.” Later leerde zij echtgenoot Wim
kennen bij de toenmalige muziekschool in Schiedam. Allebei
gingen zij naar het conservatorium en werkten in de muziekindustrie. Martine heeft vele jaren wekelijks lesgegeven op
de muziekschool in het Blauwhuis aan de Lange Nieuwstraat.
De Plantage was voor allebei een favoriete locatie. De trouwreportage werd dan ook gemaakt in en rondom de Plantage
(zie pagina 88). Er werd ook een wielerronde, ‘de dikke banden
race’, gehouden in de Plantage. Het parcours was rondom het
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park. Het was een officiële wedstrijd, waar geld mee te verdienen viel. De vader van Rob deed ook mee en stelde voor de
gelegenheid de eigen douche beschikbaar voor de wielrenners, tot grote hilariteit in huize Wassenaar, waar zus Martine,
nietsvermoedend, ontklede wielrenners aantrof. In de jaren
negentig zijn er nog wat wedstrijden georganiseerd voor de
jeugd en amateur professionals. Rob, die zelf ook af en toe de
racefiets pakt, rekende zichzelf tot geen van deze groepen,
dus heeft hier niet aan meegedaan.

zoals de Nacht van het Park en de raamkunst. Rob geeft zich ook
graag op voor klussen zoals het ophangen van de hanging baskets,
maar niet zelden blijkt dat er werk tussendoor komt en dan kunnen
Ruben en Wout de klus klaren, die dat natuurlijk graag doen.

Tot slot
“We wonen met veel plezier aan het park, het is een fijne ‘voortuin’, die goed onderhouden wordt. Er wonen veel bekenden
in de buurt waarmee door de jaren heen mooie vriendschappen en tradities, zoals een jaarlijks kerstdiner, zijn opgebouwd.”
Ook na de bestuurstijd genieten Rob en Désirée van de activiteiten van de vereniging. Heel leuk waren de evenementen
Rob Wassenaar tijdens
een kerstborrel in 2009
| foto van Plantagesite,
januari 2010

Visualisatie optie herinrichting park van projectleider Dirk Verhoeven | archief familie Wassenaar
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Trouwreportage Martine Wassenaar in de muziekkoepel | foto: archief familie Wassenaar
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ZO KOMEN WE AAN TAFEL Anke Bodewes
In den beginne van bewonersvereniging de Plantage was er
een park dat opgeknapt moest worden. Vanwege wateroverlast, we spreken over 1995, wilde de gemeente een drainagesysteem aanleggen en daarom moest het park op de schop.
En er waren omwonenden die het in aanvang met lede ogen
aanzagen, maar gaandeweg verontrust en boos werden toen
prachtige bomen en struiken gerooid werden. Ze kwamen in
opstand en vroegen aan de gemeente en de landschapsarchitect: ”Wat doen jullie met ‘ons’ park?” Ze waren echter als individuen geen officiële gesprekspartner en op advies van Seppe
richtten ze de bewonersvereniging op.
Het verhaal van Seppe en de bewonersvereniging
Seppe is jurist en getrouwd met Brigitte. Ze hebben twee kinderen: Sanne en Seppe junior. Ze zijn in 1988 op de Tuinlaan
komen wonen, Sanne was toen 1,5 en Seppe was op komst.
Seppe is de tweede voorzitter van de vereniging. Ten tijde van
de eerste voorzitter, Bert van Kan, was hij juridisch adviseur
van het bestuur. Door het overlijden van Bert van Kan werd
hij ‘geroepen’ om zijn rol over te nemen. Vanwege zijn drukke baan stond hij niet te trappelen, maar iemand moest het
doen. Met de toezegging van Liesbeth Fluiter (secretaris) dat
zij veel uitvoerend werk zou doen, heeft hij de functie aanvaard. Seppe maakte deel uit van de oprichters van de bewonersvereniging. Groot was de verontwaardiging toen de
gemeente zonder overleg het hele park op de schop nam vanwege de aanleg van een noodzakelijk geachte drainage. De
druppel die voor Seppe en Brigitte de emmer deed overlopen
was de sloop van die prachtige metershoge rododendrons op
de kop van het park bij de Hoofdbrug; ze dachten dat die wel
gespaard zouden worden... Niet dus! Toen ze op een dag uit
hun werk kwamen waren alle rododendrons gerooid.
Wat wilden de bewoners rondom het park?
Werkzaam voor gemeenten wist Seppe dat ze zich moesten
organiseren om een serieuze gesprekspartner te worden van
de gemeente Schiedam. De bewonersvereniging werd opgericht met Bert van Kan, architect en woonachtig op Plein Eendragt, als eerste voorzitter. De eerste eis was om in overleg te

gaan met de tuin- en landschapsarchitect, Kees van Oorschot,
die dat weigerde. Daarop dwong men de gemeente om inspraakavonden te organiseren; dat kon ze niet weigeren. Twee
inspraakavonden werden georganiseerd in de Rooie Koffer,
het pand van Ton en Hedwig van Adrichem aan de Tuinlaan
50, waar de tuinarchitect zijn plannen toelichtte. De kritiek
spitste zich toe op vier belangrijke punten. Drie ervan werden
na pittige discussies aangepast in het ontwerp. Dat waren het
wandelpadenplan (bezwaar: te veel paden, te weinig park), de
speeltuinen (bezwaar: twee speeltuinen is te veel; ouders kunnen hun kind minder gemakkelijk traceren en één speeltuin
was te dicht bij het parkeerterrein op de kop) en de zichtlijnen (deze moesten open worden vanwege de veiligheid). Het
vierde kritiekpunt, het kwaliteitsniveau van de nieuwe inrichting en beplanting, kostte meer tijd om tot een oplossing te
komen. Het bezwaar van de bewoners was dat de gemeente
een ‘hufterproef plan’ met lage onderhoudskosten voorstond.
Dit was in hun ogen niet passend voor het oudste stadspark
van Nederland, ontworpen door stadarchitect Van Bol’es in
1776 en herontworpen door landschapsarchitect Jan David
Zocher in 1826. Het door de bewoners gewenste kwaliteitsniveau kostte 2 gulden per m2, terwijl de gemeente een budget
van 1 gulden per m2 had voor alle parken. De oplossing die
de bewonersvereniging aandroeg was: Dan doen we een deel
van het onderhoud zelf! Dit voorstel wilde de gemeente wel
uitwerken.
De geboorte van het convenant met de gemeente
Twee jaar heeft het geduurd voordat er een convenant over
het gewenste kwaliteitsniveau met de gemeente getekend
kon worden. Inmiddels was Huib Sneep op de Tuinlaan neergestreken. Hij heeft de details uitonderhandeld met Piet Bliek,
de hoogste ambtenaar van het gemeentelijke groen. Seppe
hield contact met wethouder Luub Hafkamp en trok aan de
bel als er iets fundamenteel niet goed ging. In het convenant,
dat iedere 5 jaar opnieuw wordt aangepast en ondertekend,
is niet alleen het onderhoud van het groen en de wegen vastgelegd, maar ook het kwaliteitsniveau van het meubilair. Zelfs
de herinrichting van de kop van de Plantage op de langere
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termijn is al afgesproken in het eerste convenant.
Afdronk en mooie verhalen
Seppe kan prachtige verhalen vertellen over de begintijd van
de vereniging en wat er allemaal speelde bij de bewoners en
in het park. Zoals het verhaal van bus 54, die de bewoners niet
wilden, die er toch kwam en waar hij uiteindelijk erg blij mee
is. De onder toezicht van de politie gesloopte kerstboom… hij
wordt er nog boos om! En de Hoofdbrug die geverfd moest
worden en waarvan de bewoners mochten bepalen wat de
nieuwe kleur was. Na een zorgvuldige procedure koos men
voor rood, maar tot grote verbazing van iedereen werd hij
blauw, rara hoe kan het? Vraag het Seppe als je hem ziet, hij
woont nog steeds op de Tuinlaan. Al met al is hij erg tevreden
met de inrichting van de Plantage. Het park is gevarieerd en
het hele jaar door een sieraad voor de stad. Het is veilig en
nog steeds het verbindende element voor de buurt door het
gezamenlijk onderhoud en de activiteiten.
Hij is er trots op dat ze destijds een vereniging hebben opgericht die 25 jaar later nog springlevend is. Door zijn werk
ziet hij de uniciteit van een bewonersvereniging waarvan de
participatiegraad extreem hoog is. Wat het nog bijzonderder
maakt is dat de vereniging niet op subsidie draait; alleen voor
evenementen wordt een doelsubsidie aangevraagd. De reguliere kosten worden betaald door de leden zonder hulp van
buitenaf. Terugblikkend constateert hij dat de dynamiek en de
sfeer in hoge mate bepaald worden door de voorzitter en het
bestuur. Ook de hoeveelheid kinderen in de buurt bepalen
mede hoe actief ouders zich in willen zetten. Het lijkt erop dat
er een nieuwe lichting bewoners is met jonge kinderen die de
vereniging naar een nieuwe bloeifase kunnen brengen. Net
als in de tijd dat zijn kinderen jong waren en er enorm veel
activiteiten waren.
Door die activiteiten ook interessant te maken voor andere
doelgroepen, zoals ontbijten met z’n allen, een WK-finale kijken met liefhebbers, ontstaat en onderhouden we contact en
cohesie met elkaar en samen met het park is dat het bestaansrecht van de bewonersvereniging.

WK 1998 | foto: Seppe Raaphorst			

Kerst in Tuinlaan 14, 1993 | foto: archief Seppe Raaphorst
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Ridderfeest in het park met op de voorgrond een jonge Seppe Raaphorst
| foto: archief Hedwig van Adrichem

Piraten in het park 1998 | foto: Seppe Raaphorst

DE KRAAMKAMER VAN DE BEWONERSVERENIGING Leo Kroon
Terugkijkend op 25 jaar geschiedenis van bewonersvereniging de Plantage blijkt de wieg van de vereniging gestaan
te hebben op… Plein Eendragt. De uitstulping aan het eind
van de Tuinlaan, tegenover de vroegere muziektent, heeft de
conceptie en geboorte mogelijk gemaakt. Uit onvrede met
het gemeentebeleid begonnen Bert van Kan en Pieter van de
Heiden -beide architect- plannen te maken voor een andere
opzet van de Plantage.
Tanya Stapper
Het verhaal teken ik op uit de mond van Tanya Stapper, een
van de bewoners van Plein Eendragt en jarenlang partner van
Bert van Kan. In 1984 kwamen ze vanuit Rotterdam op het
plein terecht. Hier zijn hun vier kinderen geboren: Pim, Joran, Saïne en Alric. Nog steeds woont ze er met veel plezier.
Ze vertelt over de eerste jaren waarin Bert, Pieter en Liesbeth
(Fluiter) de kar trokken. Het was een hectische tijd waarin alles
nog uitgevonden moest worden en er veel tijd gestoken werd
in vergaderen en overleg. Tanya noemt de beide voortrekkers
gekscherend ‘regelneven’. Toen Bert aftrad als voorzitter, werd
zijn plaats ingenomen door Seppe Raaphorst. Tanya zelf heeft
zich altijd beschouwd als ‘de vrouw van…’, achterwacht als er
vergaderd moest worden in de Rooie Koffer en zij er was voor
de kinderen. Zelf was ze het meest betrokken bij de activiteiten voor en met de kinderen. Ze noemt een aantal festiviteiten: het ridderfeest, waar Peter Bode te paard de Plantage
inreed, gevolgd door een groep verklede kinderen, het cowboy- en indianenfeest, Duizend-en-een nacht met notaris Volkert Bonga als sjeik uitgestrekt op een sofa en het circusfeest.
In die begintijd kwamen dergelijke gebeurtenissen spontaan
op. Soms was er iets op het plein, soms iets in de Plantage. Het
was die informele sfeer die haar toen (en nu nog steeds) aansprak. Vanwege haar werk als wijkverpleegkundige met onregelmatige diensten was zij eigenlijk nooit zo direct betrokken
bij de activiteiten. Vaak speelde ze een rol aan de zijlijn. “Er is
een golfbeweging van dertig jaar”, zegt ze. “Eerst zijn er ouders
met kinderen en daardoor veel activiteiten met en voor kinde-

ren, maar die worden ouder, verdwijnen en dan komt er een
nieuwe golf waarin de oudjes plaats maken voor de jonkies.”
Nu er weer meer kinderen in de buurt komen, hoopt ze dat de
activiteiten weer toe gaan nemen. Ook de Plantagekrant zou
zich meer op de kinderen moeten richten.
De toekomst
Ondanks haar liefde voor de Plantage en waardering voor de
Plantagekrant, betreurt ze het dat de communicatie binnen
de vereniging niet altijd optimaal is. Met name de laatste jaren
zijn er fricties en tegengeluiden. Bewoners voelen zich niet altijd gehoord en bij beslissingen van het bestuur bestaat soms
de indruk dat alles al geregeld is zonder overleg. “Vroeger ging
alles veel informeler, tegenwoordig is het allemaal zo officieel”.
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Tenslotte
Tenslotte komt ook nog even het cultuurverschil tussen Plein
Eendragt en Tuinlaan/Lange Nieuwstraat aan bod. Ze filosofeert over een aantal mogelijke oorzaken, maar eigenlijk vindt
ze ze allemaal erg subjectief. Feit is wel dat door de speciale
bouw van Plein Eendragt het een intiemer karakter heeft dan
de rest van de Plantage. “Je hebt meer buren, de tuinen komen
allemaal op hetzelfde plein uit.” Lachend zegt ze dat ze wel
eens het fantasietje heeft om het hek van Paleis Noordeinde
aan het begin van Plein Eendragt te zetten. Dat moet ongeveer passen. Dan zou het hofje compleet zijn.
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Bert en Saine
van Kan
tijdens het
1001-nacht
feest, 1998 |
foto: Tanya
Stapper

Liesbeth
Fluiter speelt
politieagent
| foto: archief
Hedwig van
Adrichem

Insert Liesbeth en Peter Fluiter
Toen we de lijst maakten met te interviewen personen, was
volstrekt duidelijk dat Liesbeth daarbij hoorde. Ze is een belangrijke stuwende kracht geweest bij de oprichting van de bewonersvereniging. Samen met Bert van Kan en Jan van Stigthans vormde ze het eerste bestuur. Toen Bert, veel te jong
en onverwacht, kwam te overlijden, nam Seppe Raaphorst de
voorzittersrol over. Hij deed dat alleen maar omdat hij wist dat
Liesbeth zijn steunpilaar in het bestuur was. Haar rol bij het
ontstaan en de vliegende start van de vereniging heeft haar
nog de eervolle titel ‘Actiefste burger van Nederland’ opgeleverd! Nu, 25 jaar later, speuren we Liesbeth op. Ze woont met
haar man Peter Fluiter sinds kort in de kop van Noord-Holland.
Bijna onmiddellijk nadat Liesbeth de telefoon opneemt, komen
de tranen en vertelt ze dat Peter terminaal ziek is. Een interview en fotoshoot zijn onmogelijk. Later op de dag spreken we

Koning Peter Bode en koningin Joyce de Leeuw tijdens het ridderfeest | foto: Tanya Stapper
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elkaar wat uitgebreider. Ze kijkt met plezier en trots terug op
hun tijd in de Plantage en hun betrokkenheid bij de vereniging.
Zoals de oud-en-nieuwviering waarbij ze hun huis openstelden voor alle bewoners! En Peter die altijd bereid was om mee
te helpen bij activiteiten en klussen. Hoge pieken en af en toe
een dalletje, zo kijkt ze erop terug. Ze vindt het fantastisch dat
de vereniging nog steeds bestaat en mooie dingen doet. Het
secretariaat heeft een adreswijziging gekregen toen ze naar
Noord-Holland verhuisden en de buurtgenoten waar ze af en
toe nog contact mee heeft krijgen een rouwkaart. Ze vindt het
verdrietig dat ze de plannen die ze met Peter had in NoordHolland niet heeft kunnen verwezenlijken. In de toekomst zal
ze terugkeren naar de Krimpenerwaard, daar is ze politiek actief geweest en kent ze veel mensen.

WIJ GAAN LEKKER MEEDOEN Anke Bodewes
Wim en Vera zijn misschien wel de meest ‘verse’ Plantagebewoners die we konden vinden voor deze jubileumuitgave. 3
december 2019 werden ze eigenaar van een woning aan de
Lange Nieuwstraat die qua criteria aan al hun wensen voldoet.
Ze hebben er eventjes gewoond, maar omdat ze de indeling
volledig gaan omgooien, wonen ze nu tijdelijk elders. De geplande verhuizing? Januari 2021. Curieus, alle wensen vervuld
en toch flink verbouwen, daar is meer over te vertellen!
Het verlanglijstje van Wim en Vera
Na tien jaar op de Burgemeester Knappertlaan gewoond te
hebben in een groot pand dat ze helemaal en met respect
voor de historie moderniseerden, waren ze toe aan iets anders.
Zo’n vijf à zes jaar geleden veranderden hun behoeften, meer
daarover later, en daar paste een andere woonwens bij: gelegen in Schiedam onder de A-20, met tuin, kleiner, duurzamer,
misschien wel alles op de begane grond, geen vereniging van
eigenaren en mét parkeerplaats of garage. Na een tijdje zoeken was snel duidelijk: kansloze actie; dit huis bestaat niet of
is extreem zeldzaam. Ze dachten na over alternatieven… een
tiny house misschien? Totdat ze getipt werden door vrienden
die een makelaar bij dit huis gezien hadden. Ze ondernamen
onmiddellijk actie en kregen de kans om te kijken voordat het
pand zichtbaar werd op Funda. Bij de bezichtiging was hen
gelijk duidelijk dat de woning aan al hun randvoorwaarden
voldoet. En daar waar het qua indeling en duurzaamheid niet
voldoet, kunnen ze dat aanpakken. Dat vereiste snelle actie en
tot hun blijdschap slaagde de aankoop. Om de verbouwing
goed voor te kunnen bereiden, hebben ze een klein poosje
gewoond in het nieuwe huis. Maar nu de rigoureuze verbouwing gestart is, zijn ze tijdelijk verkast naar het Broersveld. In
de korte tijd dat ze aan de Plantage wonen, heeft Vera al wel
’n keer mee getuinierd. Ze vindt het fantastisch dat de omwonenden zo betrokken zijn bij het park en het mede onderhouden.
De afgelegde weg
Wim is geboren in Apeldoorn en verhuisde pas op zijn zesde

naar Schiedam, toen zijn vader aan de Singel zijn huisartsenpraktijk startte. Tijdens en na de studie Maatschappijgeschiedenis is hij onder meer actief geweest bij het Nieuwe
Stadsblad als politiek verslaggever, bij Musis, bij het Fonds
Historische Publicaties en bij de Historische Vereniging Schiedam. Hier was hij jaren bestuurslid en eindredacteur van het
tijdschrift dat de HVS uitgeeft: Scyedam. Nu nog zit hij met
onder anderen Hans van der Sloot in het bestuur van de Dr.
K. Heeringastichting, die zich ten doel stelt professioneel historisch onderzoek te bevorderen. Hij werkt voor de gemeente
Rotterdam als directiesecretaris bij cluster stadsbeheer. In die
functie bereidt hij voor én begeleidt agendering van onderwerpen die de buitenruimte betreffen voor de verantwoordelijke bestuurders. Vera en Wim hebben elkaar leren kennen
toen ze beiden werkten bij Au Bon Clochard, een bistro op de
Korte Dam; Wim in de keuken en Vera in de bediening. Vera
is geboren en getogen Schiedamse, opgegroeid in Noord.
Ze rondde haar studie Kunstgeschiedenis af met een scriptie
over negentiende-eeuwse interieurs. Haar eerste baan was bij
de gemeente Schiedam, als adviseur monumenten. Omdat
ze merkte dat ze bouwkundige kennis ontbeerde, ging ze de
post-hbo-studie Bouwhistorie en Restauratie doen. Van het
beleidsterrein monumenten heeft ze zich doorontwikkeld tot
projectmanager en de laatste jaren zich vooral beziggehouden met de ontwikkeling van de Schiedamse binnenstad. Na
15 jaar werkzaam te zijn geweest voor de gemeente Schiedam
was ze toe aan een nieuwe stap.
Nieuwe wegen op blote voeten
Hun veranderende woonwens vloeide mede voort uit nieuwe
wegen die zowel Vera als Wim insloegen. Vera raakte geïnteresseerd in natuurvoeding, coaching en yoga en ging daar opleidingen in doen. Wims passie voor de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog vond een brandpunt in het levensverhaal van een in 1986 overleden veteraan van de Amerikaanse 94ste infanteriedivisie. Een boek over diens leven en de
brieven die hij gedurende de oorlog aan zijn ouders schreef,
nadert na vijf jaar onderzoek voltooiing. Wim spoorde zijn in

WIM SCHELBERG
VERA SCHELBERG
51.9111920
4.403834’
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Alaska levende dochter op en zijn onderzoeks- en schrijfwerk
voor de 94th Infantry Division Historical Society leidde tot het
erelidmaatschap van die vereniging.
Een nieuw huis op een nieuwe plek hoorde bij de ontwikkeling die Vera en Wim in de afgelopen tien jaar samen doormaakten. Van doen wat er van je gevraagd wordt naar: wat
wil ik zelf? Kleiner en duurzamer wonen, minder woonlasten
en meer licht en lucht. Daardoor meer tijd en aandacht voor
de dingen die er werkelijk toe doen voor hen. Ondanks dat ze
nog maar een paar maanden in hun nieuwe huis gewoond
hebben, missen ze het nu al. Het valt hun op hoe iedere woonplek weer zo’n andere beleving geeft. Het centrum anders
dan Noord, maar de BK-laan, de Lange Nieuwstraat en het
Broersveld verschillen ook enorm. Het Plantagepark nodigt
uit tot buiten zijn, bij voorkeur op blote voeten. Ze hebben
in die korte tijd al meer contact gehad met bewoners dan in
de afgelopen 10 jaar op de BK-laan. Vera heeft inmiddels een
nieuwe baan. Ze werkt als directeur voor Stadsherstel Maassteden BV en is ook coach en voedingsdocent. Wim is naast
zijn werk ook coach, freelanceschrijver en outdoor instructeur.
Mooie vooruitzichten
Was er dan helemaal niets dat tegenviel? Nou ja, de snelheid
van automobilisten kan wel wat omlaag, vinden Vera en Wim.
Hij had er al contact over met de gemeente en mijdt het gesprek met hardrijders niet. Vera houdt het liever bij tuinieren,
thuis en in de Plantage. Nu gaat eerst het huis volledig op
de schop: verduurzamen en vergroenen, dat is hun devies.
Wonen aan dit prachtige park met dito uitzicht, daar verheugen ze zich op. Meedoen met tuinieren, kerstborrels en andere nog te organiseren activiteiten past goed in hun straatje.
Mooie vooruitzichten. Ze hebben er zin in.

boven: Wim ontvangt het Honorary Membership van de 94th Infantry
Division Historical Society | foto: archief Vera en Wim
rechts: Wim aan de kook | foto: archief Vera en Wim

Vera aan de kook | foto: archief Vera en Wim
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TERUG NAAR SCHIEDAM Anke Bodewes
Het was handig voor Marcel om in Spijkenisse te wonen, want
hij werkt -nog steeds- in theater de Stoep, maar Yvon is erg
blij dat ze in 2008 terugverhuisd zijn naar Schiedam. Ze wonen heerlijk in het Entrepotgebouw. Het is comfortabel, fijn en
veilig wonen met een gemêleerde groep mensen. Yvon is officieel met pensioen maar als beeldend kunstenaar betekent
dat alleen maar dat ze meer tijd heeft om met haar echte werk
bezig te zijn: mooie dingen maken, participatietrajecten bedenken en begeleiden. Ze heeft ideeën zat, ook voor de Plantagevereniging!
Theedoeken in de Plantage
Al voordat Yvon en Marcel hier kwamen wonen, deed ze projecten met en voor de Plantagevereniging. In de periode dat
Aad van der Griendt voorzitter was, was er ook een jubileum.
Tien jaar Plantagevereniging misschien, 2005? Ze bedacht dat
een gezamenlijk ontbijt een mooi begin was van de festiviteiten. Omdat het altijd goed werkt als mensen iets overhouden
ter herinnering, ontwierp ze een theedoek die als knapzak
gevouwen werd en gevuld met bord en bestek aan de deelnemers werd verstrekt. Met bord en bestek werd onder haar
leiding een ritmisch stuk getrommeld als aftrap. De theedoek
kon daarna gebruikt worden als servet en ging na afloop thuis
in de was. Nadien heeft ze nog regelmatig op verzoek theedoeken ontworpen, maar in de Plantage wil ze dit niet herhalen, daar houdt ze niet van. Wel denkt ze dat in heel wat
Plantagehuishoudens nog een theedoek van haar hand te
vinden is.
Lichtkunst, ijsblokjes en gluren
Met de eerste Nacht van het Park heeft ze mee gedaan met
de raamkunst. Ze vond het een mooi idee maar aan de uitvoering schortte wel wat. Kennelijk was het moeilijk om de
plaatsing van de kunst en het aanlichten perfect geregeld te
krijgen. Tijdens de eerste Proef heeft ze ijsblokjes gemaakt
met magneetjes erin, en later bedacht ze Patatje Kunst. Nu
heeft ze weer allerlei ideeën die goed uitvoerbaar zouden zijn
tijdens een activiteit in de Plantage. Zo is er het project Gluur:
een doos die bewoners zelf of met behulp van Yvon kunnen

vullen en aan de binnenzijde van hun voorgevelraam kunnen
hangen. Als vele ramen op die manier met een gluurdoos zijn
toegerust, wordt het weer erg leuk om een rondje om de Plantage te lopen. Eigenlijk weer een soort van raamkunstproject
dus! Ze heeft nog veel meer plannen en daar vertelt ze wel
over maar ik mag het niet opschrijven. Verrassing dus wat er
nog uit de hoge hoed van Yvon komt.
Akke en andere bezigheden
Yvon is met meer bezig dan alleen kunst. Je kunt haar vaak in
het park vinden met Akke, hun 1,5 jaar oude hond. Een vrolijk beestje en dol op de medewerkers van Irado die het park
onderhouden. Waarom, geen idee, maar ze treedt ze luid blaffend tegemoet. Wandelen met Akke is een mooie afwisseling
met de vele participatietrajecten die ze doet. Mensen hebben
vaak geen idee hoeveel werk dat is. Je kunt nooit onmiddellijk
aan de slag. Je moet toch eerst de deelnemers met wie je gaat
werken een beetje leren kennen, dus het begint met koffie,
appeltaart en een praatje. Veel van de opdrachten die ze krijgt,
ontstaan in een bijna toevallige ontmoeting. Er moet iets gebeuren, men ontmoet Yvon en raakt erover aan de praat. Haar
creatieve brein gaat aan de slag, doet suggesties en voor ze
het weet zit ze weer middenin een leuk project. Met ouderen,
met kinderen, alles is mogelijk. Ook dingt ze regelmatig mee
naar prijzen en zoals op haar website www.yvonkoopman.nl
te zien is, wint ze er regelmatig een. En ook daar vloeit weer
werk uit voort.

YVON KOOPMAN
51.9113430
4.403322’

Hergebruik
Ze barst van de ideeën, jammer dat niet alles in vruchtbare aarde valt en dan gaat het weer terug op de plank. Die plank ligt
zowel letterlijk als figuurlijk barstensvol. Marcel mag binnenkort weer aan de slag in haar werkkamer thuis om alle mooie
stukken hout die ze verzamelt op te bergen. Hergebruik van
materialen is haar handelsmerk. Het leidt tot prachtige kunstwerken en past naadloos in de tijdgeest van hergebruik.
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boven: Hond Akke met de dames van Irado
linkerpagina: Winterlicht, participatieproject
met het Jacobs Gasthuis
rechts: Afvaltrofee van Yvon Koopman i.o.v.
het ministerie van VROM | foto’s: archief Yvon
Koopman
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Verantwoording REDACTIE
De vraag van het bestuur aan de redactie begin 2020 was simpel: ”Willen jullie een jubileumeditie maken van de Plantagekrant vanwege het feit dat onze vereniging 25 jaar bestaat?”
Nog voor de coronapandemie goed tot onze hersencellen
was doorgedrongen, bedachten we dat het ons leuk leek dit
te doen in de vorm van een jubileumboek waarin 25 interviews zijn opgenomen met Plantagebewoners van vroeger en
nu. Voor de uitwerking dachten we alle tijd te hebben, met als
idee om het najaarsnummer als jubileumnummer uit te brengen. Dat liep een beetje anders want het coronavirus gooide
de boel overhoop. Toch is het ons gelukt om dit tot een fysiek
resultaat uit te werken.
De aanpak
Op basis van onze kennis van de buurt en in overleg met het
bestuur maakten we een lijst van Plantagisten van vroeger
en nu. We besloten in elk geval elke bestuursvoorzitter aan te
woord te laten. Helaas hebben we dat niet meer met alle voorzitters kunnen doen. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen
om met Tanja Stapper en Petra van ‘t Root terug te blikken op
het voorzitterschap van hun echtgenoten. De keuze voor de
geïnterviewde Plantagisten is puur willekeurig en spontaan.
Op basis van die keuzelijst zijn we aan de slag gegaan. Ongetwijfeld gaan we voorbij aan al die bijzondere en nog nietvertelde verhalen die onze buurt rijk is. Dat beseffen we heel
goed! Niettemin bevestigen al deze verhalen weer eens wat
iedereen allang weet: in onze buurt wonen echt heel veel
mensen met een leuk en interessant verhaal! Hoe dat komt?
Misschien ligt dat aan de eigen historische identiteit of door
het park dat ons verbindt. Misschien is het door de gelijkgestemdheid van de bewoners of juist door de schoonheid van
de verschillen en de creatieve ideeën die spontaan ontstaan
en opgepakt worden. Kortom, met recht kunnen we vaststellen dat de Plantage een unieke plek is om te wonen.

Veel dank verschuldigd
We danken Julia, Weke, Leo en Annette voor het interviewen
en schrijven van een aantal interviews, waarmee ons werk uit
handen werd genomen. Dank aan Riet Zuiderweg, zij is als
secretaris van de vereniging een belangrijke vraagbaak bij dit
project geweest, ze onderhoudt namelijk het hele archief van
de vereniging. Dank ook aan fotograaf Louis Haagman, die als
oud-bewoner van de Plantage de geïnterviewden treffend
wist vast te leggen. Dank aan Weke Ilik voor de tekstredactie
en Jolande Bosch voor de vormgeving, een grote klus! Verschillende Plantagebewoners hebben hand- en spandiensten
verricht, bijvoorbeeld op de dagen dat de fotograaf bezig was.
Sjouwen, voeden en laven, erg fijn. En we danken vooral de
geïnterviewden die tijd voor ons gemaakt hebben, foto’s hebben opgezocht en hun verhaal met ons gedeeld. Zonder jullie
was er geen jubileumeditie tot stand gekomen.
Disclaimer
Alle auteurs hebben opgetekend wat de geïnterviewden
hebben verteld. Zij hebben uit hun herinneringen geput en
gedachten en observaties gedeeld. We realiseren ons dat we
geenszins een compleet beeld hebben kunnen schetsen van
25 jaar bewoners- en belangenvereniging de Plantage. Cruciale gebeurtenissen, personen, feiten zijn hierdoor onbesproken. We hebben niet aan waarheidsvinding gedaan en feiten
gecheckt. De portretten van vroegere bewoners geven een
sfeerimpressie, niets meer en niets minder.
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Mirjam, Anke en Tosca
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