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Rob van deR Ham: 
‘Wat ik maak is veelal 
modern van vorm, maar 
de Wijze Waarop het 
gemaakt Wordt, gaat 
terug naar de oudheid.’



S’dam maakt, veRmaakt, 
HeRmaakt en dRoomt
Wij nemen u graag mee de Schiedamse 
binnenstad in. Er gebeurt daar veel. Veel meer 
dan we zien, meer dan we weten. 
 
We zijn weer blij met de reacties die we naar aanleiding van de 
vorige s’MAAK ontvingen. Uw complimenten, klachten en tips 
blijven welkom. Als we er nu niets mee hebben gedaan, gaan we 
er wellicht volgende keer wel wat mee doen!

Hieronder een AAntAl reActies
‘in het artikel Van gastarbeider tot gemeenteraadslid in de 
vorige s’maak wordt beschreven dat mahir engin als lasser 
komt te werken op scheepswerf Wilton Feijenoord. hoewel ik 
persoonlijk een fan ben van de voetbalclub Feijenoord, wordt de 
scheepswerf toch echt zonder e geschreven. dus: scheepswerf 
Wilton-Fijenoord’
Marcel Houtkamp
Wat oplettend, dank u voor uw correctie! Het grappige is dat 
de gehele redactie helemaal geen liefhebber is van voetbal of 
woonachtig is in de wijk Feijenoord in Rotterdam... dus waar 
die e vandaan kwam?

‘Beste redactie, de fantastische engelse pianiste - beschre-
ven in jullie magazine s’maak - heet niet angela Brown, maar  
angela Brownridge!’
Jetty Korte
Klopt! We hebben bij de eindredactie op het laatste moment, nog 
wat zitten schuiven met zinnen en woorden met als gevolg dat 
gewoon het laatste deel van haar naam per ongeluk verwijderd 
hebben. Heel slordig! Excuses daarvoor!

‘[..] ik wilde jullie vertellen dat ik een prachtige sjaal heb ge-
maakt, met die breisteek uit het magazine. het duurde wel even 
voordat de sjaal af was, maar heb de sjaal al veel gedragen.’ 
Micha van Kesteren
Wat leuk om te horen. Vondt u het ook leuk om te doen?
 
‘is jullie magazine eigenlijk niet alleen voor de Usual Suspects? 
dus voor de mensen die al heel betrokken zijn bij schiedam?’ 
Anoniem
We hopen dat iedereen die in Schiedam woont, werkt, doet of 
maakt de s’maak leest of bekijkt. We weten dat mensen in 
Amersfoort, Zierikzee en Rotterdam ook de s’maak lezen. We 
krijgen namelijk mailtjes van hen. En hoe ze eraan komen? 
Ze nemen hem mee uit het café of krijgen het magazine van 
iemand, ook ligt hij op plekken in de omgeving van Schiedam.  

Heeft u complimenten of klachten over 
s’maak? Heeft u tips of denkt u: ‘Jullie 
moeten écht die persoon spreken voor het 
volgende nummer?’ We horen het graag! 
laat het ons weten via smaak@schiedam.nl 
of schrijf naar de redactie s’MAAK, 
Postbus 1501, 3100 Ae schiedam.

colofon
initiAtief & eindredActie Gemeente Schiedam 
(smaak@schiedam.nl) concePt, ontWerP & 
beeldredActie FORT (wijzijnfort.nl) scHriJvers & 
fotogrAfen Birgit Bekker, Helene de Bruin, 
Theo de Rooij, Suzanne Stam, Tom van Velzen, Darryll 
Atema, Ossip van Duivenbode, Raffaella Huizinga,  
Peter de Krom, Bob van der Vlist, Willem de Kam,  
Victor Wollaert coverfoto Bob van der Vlist  
druKKer BGS Print & Media oPlAge 33.000 
(Huis AAn Huis) versPreiding Schiepost, Stroom-
opwaarts MVS uitgAve voorjaar 2017

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of 

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch mechanisch, door fotokopieén, opnamen of 

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de rechthebbende.
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ik kom uit... 
S’dam weSt
De 33-jarige Taner Dag werkt bij een meubel-
bedrijf en woont met zijn vrouw, zoon van 5 en 
dochter van 1,5 in Schiedam West. ‘Ik hou van 
de historische gebouwen in Schiedam, dat 
geeft de stad sfeer.’

Taner is een geboren rotterdammer maar zijn 
hart ligt toch echt in Schiedam. als tiener was 
hij vaak in de Hoogstraat te vinden. ‘Ik had hier 
veel vrienden wonen, op koopavond hingen we 
hier graag rond. Het was toen echt gezellig, 
veel levendigheid. nu staat er flink wat leeg 
maar het kan zeker weer net zo leuk als vroeger 
worden!’

Taner woont sinds augustus 2016 met zijn 
familie aan de Kortlandstraat in West. ‘een 
klushuis uit 1915, dat ik helemaal zelf heb 
opgeknapt met hulp van mijn vrienden. Ik hou 
van oude panden, daarom is het leuk om hier 
te wonen. Het is een fijn buurtje, geen rechte 
straten. en of je nou Turks, Marokkaans, 
Surinaams of nederlander bent, alle buren 
groeten elkaar. Hopelijk gaan we van de zomer 
lekker met z’n allen barbecueën.’

De familie Dag houdt erg van wandelen. ‘In het 
weekend of na mijn werk, gaan we met zijn 
vieren op stap. Dan maken we een groot rondje 
en lopen we naar de binnenstad. Langs de 
molens, de grachten, de oude boten, de oude 
gebouwen en pakhuizen... Dat vind ik geweldig: 
tweehonderd jaar geleden liepen de mensen 
hier ook boodschappen te doen en nu wij. Het 
is oud maar de stad staat nog stevig overeind. 
Dat vind ik echt bijzonder. De grote Markt is 
onze favoriete plek om even pauze te houden, 
daar drinken we dan wat of nemen een ijsje als 
het mooi weer is.’

Schiedam volgens Taner: ‘Schiedam is een stad 
met veel inwoners, toch heb je altijd 
het gevoel dat je iedereen kent. Op straat 
zegt iedereen hallo, ik hoop dat Schiedam zo 
warm blijft!’
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teKst BIrgIT BeKKer

‘hoe zou 24 uur op de hoogstraat er in de  
toekomst uit kunnen zien?’ architecten 
gideon peele, vincent tuinema en alle andere 
toegesnelde geïnteresseerden laten op 
Hoogstraat plus-avonden hun gedachten 
daarover de vrije loop. laB85 zal, samen met 
de gemeente, de herontwikkeling van de 
hoogstraat ondersteunen. 

Wie zijn jullie en hoe beleven jullie de  
hoogstraat?

Wij zijn de jongens die het ‘vuurtorenlicht’ laten 
branden in het Monopole-pand. Daar houden we 
kantoor als ontwerperscollectief AtelierRuimDenkers 
(ARD). Het uitzicht verrast ons nog elke dag. 

Gideon woont in Schiedam. Vincent in Rotterdam. 
Als ik ’s ochtends vanaf de Koemarkt kom aange-
fietst, schrik ik best van de leegte en stilte. Waar zijn 
de mensen en het leven? Maar de lol is wel dat deze 
straat kansen biedt. Amsterdam wordt platgelopen 
door toeristen, Rotterdam moet sinds kort oppas-
sen niet Amsterdams hip te worden. Dat probleem 
is hier gelukkig niet. Hier liggen nog mogelijkheden 
open. Je proeft een belofte waar je mee vorm aan 
kunt geven.

Wat bedoel je, hoe? 
Afgelopen najaar vielen twee initiatieven samen. 
Er landde een uitnodiging van de gemeente in de 
brievenbus. ‘Het project Hoogstraat plus heeft u 
nodig. Uw mening, uw ideeën, uw wensen’, lazen we. 
‘Niet de meeste stemmen tellen maar alle stemmen 
tellen.’ Dus gingen we naar het Stedelijk Museum 
voor de eerste bijeenkomst. In korte tijd kwamen 
in verschillende gespreksgroepjes veel ideeën naar 
boven over ‘wonen, werken, winkelen en beleven’. 
De sfeer was overwegend positief. Ja, er waren ook 
wel stroeve opmerkingen, zoals ‘alweer een parti-
cipatieproject …’. 

Los hiervan riep het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie stadsmakers in het hele land op om ‘ver-
nieuwend samen te werken aan dorp, stad en land’.  
Zo werden we mede-indieners van het initiatief 
LAB85. Dat bundelt de krachten tussen creatieve, 
culturele, gemeentelijke en kennispartijen voor de 
(verdere) herontwikkeling van de Hoogstraat. 
Het plan werd uit 99 aanvragen geselecteerd.

hoe ging het daarna verder?
De uitdaging na de eerste Hoogstraat plus-bijeen-
komst was om de overeenkomsten, verschillen en 
de samenhang te vinden in alle ideeën. Een kwestie 
van drie keer distilleren. De gemeente heeft ons 
gevraagd elke stap te verbeelden. Zo kan iedereen 
duidelijk terugzien hoe alle opmerkingen verwerkt 
zijn. De samenvattingen staan op de website van de 
gemeente.

Vijf hoofdonderwerpen die uit de eerste ronde 
kwamen, werden inzet voor de tweede ronde: 
buitenruimte, etalages, samenwerken, bereikbaar-
heid, verblijfsplek & verbindingsstraat. 
In groepjes zochten deelnemers opnieuw antwoor-
den op specifieke vragen. Bijvoorbeeld: ‘Wat is de 
top 5 van acties in de buitenruimte die snel moeten 
en kunnen worden aangepakt?’ Of: ‘Wat kan er  
op korte termijn ondernomen worden om samen-
werking te bevorderen?’

Je ziet op straat dat met sommige praktische op-
merkingen en besluiten direct iets is gedaan, zoals 
vernieuwde lege-etalage-inrichtingen en speciale 
schoonmaakacties. Noem het ‘quick wins’. Wijzelf 
focussen vooral op de langetermijnvisie op het  
(be)leven in de Hoogstraat.

‘alle stemmen tellen’, hoe ervaren jullie dat?
In de gesprekken tijdens Hoogstraat plus-rondes 
komt elke deelnemer even veel aan bod. De sfeer 
nodigt uit om positieve input te geven. In de 
gespreksgroepjes kom je tot gezamenlijke uit–
spraken. Die zien wij als basis voor een breed 
gedragen programma van eisen voor de verdere 
ontwikkeling van de Hoogstraat.

Wat is jullie beeld van de hoogstraat  
over vijf jaar?

Concreet hebben wij er nu nog geen beeld bij, 
aangezien het traject nog loopt. We hopen dat de 
samenwerking tussen iedereen op de Hoogstraat 
tastbaar wordt. Dat we met de bewoners, onder-
nemers en de gemeente een gedeelde toekomst-
visie voor de Hoogstraat hebben om samen naar 
toe te werken.
WWW.aTeLIerruIMDenKerS.nL
WWW.ScHIeDaM.nL/HOOgSTraaTpLuS

‘GelukkiG Geen 
veRHipte binnenStad’
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teKst BIrgIT BeKKer fotogrAfie vIcTOr WOLLaerT

reinier scHeeres (r) was 22 jaar burgemeester 
van schiedam. na 34 jaar voorzitterschap van 
Stichting De Schiedamse Molens, maar nog altijd 
voorzitter van Stichting De Gekroonde Branders-
ketel, neemt hij nu meer tijd voor uitgebreid 
vogelspotten en knutselen aan ‘lelijke eendjes’.

PAtricK vAn ’t loo (P) is programmamanager 
Binnenstad. zijn taak is om de ontwikkelings-
visie voor de Binnenstad uit 2012 naar concrete 
projecten en daden te helpen omzetten. Baalt 
van bureaucratische ‘stroperigheid’. en ook van 
al te gemakkelijk gemopper op ‘de gemeente’. is 
zichtbaar blij wanneer spannende plannen ont-
kiemen en voor iedereen tastbaar worden. 

situatie: de mannen ontmoeten elkaar in De 
Kameel. reinier was medegrondlegger voor de 
wederopbouw van deze moutmolen (opgeleverd 
in 2011). 420.000 ijsselsteentjes, 22 funderings-
palen, over elk onderdeel kent hij het verhaal. 
uniek is de grot, een vaarkelder ter grootte van 
precies een sloepje voor lossen en laden van 
vracht. 

Patrick en Reinier kennen elkaar niet persoonlijk. 
Nieuwsgierig schudden ze elkaar de hand en raken in 
gesprek. Achter hen kabbelt de Schie tegen de ruit.

P: Leuk om op deze plek kennis te maken. Ik loop 
hier elke dag langs. Mooie geschiedenis hoort erbij, 
ik ken alle stadsverhalen nog bij lange na niet.

r: Oh, ja, daar is veel tijd voor nodig. Wist je dat er 
tot halverwege de vorige eeuw nog molens werden 
afgebroken? Door de komst van de dieselmotor 
waren windmolens niet meer nodig en ze werden 
ook niet meer onderhouden. Het was een hele 
ommezwaai toen de gemeente na de oorlog de over-
gebleven molens aankocht om ze te behouden. 

P: Met zulke kennis van de Schiedamse historie in 
het achterhoofd, hoe vind je het om nu als bewoner 
naar de veranderende stad te kijken?

r: Nou, ik vind dat het de goeie kant op gaat. Neem 
de renovatie van de Lange Haven. Ik vond het haast 
een evenement. Fantastisch mooi om te zien. 
Indrukwekkende techniek.

 P op het puntje van zijn stoel

P: Ja, dat is wel zo. Boskalis, de aannemer, heeft 
dat in nauwe samenwerking met de gemeente goed 
aangepakt. Van begin tot eind. Als team vanuit de 
gemeente zijn we daar heel erg blij mee. En wij niet 
alleen. Ik heb Schiedammers gesproken die het 
zelfs jammer vonden dat de ploegen vertrokken, 
toen het werk eenmaal klaar was.

r: Ha, daar ben ik er dan ook een van. Ik heb 
meerdere keren staan kijken naar alles wat er 
gebeurde. Foto’s gemaakt. Het resultaat is een 
pareltje, vind ik.

 R’s blik glijdt over het water. Dan kijkt hij P 
 weer aan.

r: De Lange Haven heeft voor mij extra historische 
waarde. Dat zit zo. In 1968 kenden mijn huidige 
vrouw en ik elkaar al een paar jaar. Het werd tijd, 
vond zij, dat we gingen trouwen. Dus hadden we een 
huis nodig. Maar in Rotterdam, waar ik studeerde, 
konden we niets vinden. Wel in Schiedam, in de 
Zwaansteeg, vlak achter de Lange Haven. Voor 
vijfduizend gulden kochten we toen een heel klein 
huisje. Zo ben ik hier komen wonen. Nooit spijt 
van gehad.

 R stopt, denkt even na.

de Stad iS nooit af 

‘de renovatie van de lange 
haven, ik vond het haast 
een evenement. Fantastisch 
mooi om te zien.’
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We zijn kennelijk iets abstracts waartegen het 
makkelijk schoppen is. Dat verdwijnt, merk ik, zodra 
je persoonlijk met een bewoner of ondernemer in 
gesprek gaat of iets kunt oplossen. Een vergunning 
bijvoorbeeld. Dan ben je niet meer ‘de tent’ maar 
‘de vent’. 

 R lacht en kijkt P onderzoekend aan 

P: … maar nog even over veranderende opgaves 
voor de stad. De Hoogstraat is er duidelijk een. Je 
kunt zeggen dat die al aan de vierde verandering 
toe is sinds het ontstaan van de stad. Eerst was er 
de haringvisserij, toen de opkomst van jeneversto-
kerijen. Daarna de industriële ambachten.  
En de laatste kwart van de 20ste eeuw bloeide de 
winkeleconomie, maar die is nu ook aan veran-
dering onderhevig. In de huidige tijd zijn daarom 
nieuwe keuzes nodig voor de straat (noot van de 
redactie: lees ook het artikel op pagina 3). 

r: Ja, zo zie je maar, het is een kwestie van bezig 
blijven. Doorgaan. Zijn er nog meer grote dingen die 
op stapel staan?

P: Jazeker. De woningbouw op de terreinen van 
de oude brandweerkazerne en UTO, van Herman 
Jansen, komt eraan. Spannend en erg leuk. Voor 
mijzelf is dit het eerste grote woningbouwproject 
in de binnenstad. De combinatie met de ver-
nieuwing van de bedrijfsactiviteiten van distilleerder 
Jansen maakt het een uniek project. Had een 
flinke aanlooptijd. 

r: Tja, je gaat daar niet bouwen in een weiland. 
Daar komt wat bij kijken kan ik me voorstellen: 
bescherming historisch stadsgezicht, voorkomen 
overlast voor omwonenden, bodemonderzoek, 
grond aankopen, stedenbouwkundig inpassen. Het 
is nogal wat.

P: De handtekeningen zijn gezet. Nu kan het gaan 
gebeuren. Daar word ik heel blij van! Weer een stap 
naar een volgende periode… 

Het is gaan schemeren. Tijd om naar huis te gaan. 
Morgen weer een dag. De mannen trekken hun jas 
aan en zeggen elkaar gedag. Reinier springt op de 
fiets. Patrick loopt naar het station. 

r: Ken je die stadskaart van Jacob de Gheyn, uit 
1598? Heel gedetailleerd getekend. Als je een grote 
loep pakt, zie je daarop de scheepswerven aan de 
Lange Haven, die er toen nog waren, plus de touw-
banen en zo. En het mooie is, je kunt er ook het 
geveltje van dat huisje in de Zwaansteeg op vinden. 
Zo oud was het al.
Maar goed, ik kwam eind jaren ’60 dus in het hartje 
van de stad wonen. In die tijd stonden er heel wat 
bouwvallen aan de Lange Haven. Verschillende zijn 
afgebroken. Daar staat nu nieuwbouw … niet altijd 
mijn smaak … En toch, met vallen en opstaan is het 
beeld van de binnenstad er zeker niet slechter op 
geworden.

 P grinnikt als hem iets te binnen schiet

P: Over lelijke gebouwen in Schiedam gesproken. 
Het stadskantoor zouden we goed kunnen promo-
ten als het lelijkste stadskantoor van Nederland … 

r: Haha, ja dat is wel een flinke dissonant in het 
landschap.

P: … Maar dan wél als het lelijkste stadskantoor 
met het beste uitzicht. Als je op de veertiende 
verdieping bent, kun je in één beeld heel Schiedam 
overzien. Het havengebied, het historische hart, 
de stadsuitbreidingen, het groen in en om de stad 
heen. Je ziet ook de stedenbouwkundige keuzes. 
Van sommige denk je ‘hoe was het mogelijk’. 

r: Hm, de tijd, het moment speelt daar altijd een 
rol in. Behoeftes van decennia geleden zijn niet 
dezelfde als nu. Vlak na de oorlog was er grote 
woningnood. In heel korte tijd zijn duizenden, bijna 
identieke, flatwoningen gebouwd. Dat was keihard 
nodig. Maar de opgaves voor een stad veranderen 
altijd weer. Die beweging houdt nooit op. De stad is 
nooit af.

P: Geregeld hoor ik juist dat ‘de gemeente nu eens 
iets moet afmaken.’ Dat begrijp ik toch wel, aan 
de ene kant. Eigenlijk willen we allemaal heel veel 
tegelijk. Te veel. Het zorgt voor stroperigheid, traag 
of niet nakomen van afspraken. We zouden beter 
moeten worden in prioriteiten stellen. 
Aan de andere kant krijgt ‘de gemeente’ ook wel 
gemakkelijk de schuld van wat er niet lekker gaat. 

‘het lelijkste stadskantoor 
van nederland heeFt Wél 
het Beste uitzicht.’
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zitplekken 
in de Binnenstad

Het voorjaar staat voor de deur! 
Tijd om op zoek te gaan naar (buiten) 

plekken in de binnenstad. 
Plekken waar we kunnen wegdromen, 

genieten van de zon, om de zelfgemaakte 
lunch op te peuzelen of te hangen 

en te kletsen met vrienden.
kade

nIeuWe Haven, 
KOrTe Haven, 

Lange Haven eTc... 

geen ‘officiële’ zitplek, maar 
niets leuker dan op de rand van 

de kade te zitten met een 
boterhammetje. 

gewoon lekker bungelen met je 
benen boven ’t water.

HoGe Rand
KOeMarKT

net voor de Koemarktbrug, 
tegenover voormalig Hotel De 
Kroon is een hoge rand. Waar 

vroeger de fietsenstalling was.
perfecte plek om even 
uit te rusten en om je 

heen te kijken.

bankjeS 
HavenKerK 

vlak voor de Havenkerk 
zijn houten bankjes 
geplaatst. Dat wordt 

heerlijk bootjes 
kijken.

de plantaGe 
TuSSen

Lange nIeuWSTraaT 
en De TuInLaan 

Deze heerlijke plek 
hoeven we niet toe te 

lichten, toch?

klooSteRplaatS 
LanD van BeLOfTe 

Behalve zitten tegen een 
hoge leuning, kan je hier 

zelfs lekker liggen.
TIp: neem een lekker 

kussentje mee!
‘poefjeS’ 

LanD van BeLOfTe 

ze worden ‘poefjes’ 
genoemd... zo zouden wij ze 
niet noemen, maar toch een 

fijne plek om 
‘mensen te kijken’.
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in een van de patriciërshuizen aan 
de lange haven werkt edelsmid 
rob van der ham (57). 
in zijn atelier verwerkt hij vloei-
baar goud en zilver tot gestolde 
kustvoorwerpen. van sieraad tot 
koffiekan, van eigen ontwerp tot 
het uitwerken van andermans 
schets. Wat onder zijn handen 
verschijnt, is veelal modern van 
vorm, maar de wijze waarop het 
gemaakt wordt, gaat terug naar 
de oudheid. 

rob van de Ham wist het al vanaf 
jongs af aan; hij wordt goudsmid. 
Maar als je hem vraagt hoe hij als 
twaalfjarige op dit beroep uitkwam, 
blijft antwoord uit. ‘Ik weet niet 
waarom ik juist dit ambacht wilde 
leren, waarom ik goudsmid wilde 
worden. Ik wist het gewoon.’

‘Dit vak kent twee aspec-
ten: het ontwerpen en het 
ambachtelijk vervaardigen 
van je ontwerp.’

Met dit doel voor ogen reed hij op 
zijn brommer door weer en wind 
op schooldagen vanuit Krimpen 
naar Schoonhoven. en na het goud 
wilde hij ook het zilver in de vingers 
krijgen. ‘goud bewerken is heel fijn 
werk, met dit metaal maak je vooral 
sieraden. Toen ik dit vak eenmaal 
beheerste, wilde ik ook grovere 
voorwerpen kunnen maken:  
bestek, broodschalen, koffiekannen, 
kerkwerk… Daar gebruiken we zilver 
voor. rond mijn 23e was ik goud- 
en zilversmid. Wie deze twee 
disciplines beheerst mag zich 
edelsmid noemen.’

schap, een brander met een heftige, 
puntvlam. ‘Hier doe ik het fijne werk. 
Mijn opdrachtgevers kunnen zo ook 
zien hoe hun metaal vaste vorm 
krijgt. Of ze zien hoe de was in mijn 
handen kneedbaar wordt en de vorm 
van hun toekomstige ring krijgt. De 
mal zelf en het slingeren van zo’n 
sieraad gebeurt weer ‘achter’. Daar 
verricht ik het zwaardere werk’

‘In de winkel doe ik het fijne 
werk. Mijn opdrachtgevers 
kunnen zo ook zien hoe hun 
metaal vaste vorm krijgt.’

rouw- en trouwsieraden
voor het vervaardigen of repareren 
van zilveren gebruiksvoorwerpen 
moet de edelsmid weer een trapje 
op. In de vleugel van zijn atelier 
staat een draaibank en hangen 
vele hamertjes waarmee hij nu een 
koffiekan uitdeukt. ‘Het werk van 
de edelsmid is zeer veelzijdig. niet 
alleen omdat ik zelf vormgeef en 
maak, maar ook omdat klanten met 
bijzondere voorwerpen, opdrachten 
en ontwerpen komen. Bijvoorbeeld 
met de vraag om van de trouwring  
van een overleden partner een nieuw 
sieraad te maken. Of meerdere erf-
stukken te combineren. Samen met 
een klant werk ik dan toe naar een 
nieuw sieraad of voorwerp. Het geeft 
me een goed gevoel om - zeker bij 
rouwsieraden – met mijn ambacht 
bij te dragen aan vreugde of troost.’

—
HeT aTeLIer van rOB van Der HaM 
IS DInSDag T/M zaTerDag geOpenD 
vanaf 10.00 uur. Meer InfOrMaTIe Op 
WWW.rOBvanDerHaM.nL

‘goud bewerken is heel fijn 
werk, met dit metaal maak 
je vooral sieraden.’

van schets tot mechaniek
na zijn opleiding opende hij zijn 
atelier in het patriciërshuis aan de 
Lange Haven. al meer dan dertig 
jaar kun je rob hier aan het werk 
zien, met vijltjes, fijn polijstgereed-
schap, branders, trektafels, slin-
gers… ‘Dit vak kent twee aspecten: 
het ontwerpen en het ambachtelijk 
vervaardigen van je ontwerp. Het 
interessante van deze combinatie  
is dat deze twee kanten elkaar 
beïnvloeden. Ik schets bijvoorbeeld 
een armband uit en ga vervolgens 
aan de slag. Dan kom ik werkende-
weg het probleem van de sluiting 
tegen. De oplossing daarvoor kan 
het ontwerp verder vervolmaken. 
Of ik kan besluiten dat het door het 
mechaniek toch niet zo fraai is als 
ik verwachtte.’

Draden trekken en platen walsen.
Het vervaardigen van zijn ontwerp 
doet rob het liefst geheel zelf. Dat 
betekent ook draden trekken of 
platen walsen van edelmetaal. zelf 
spreekt hij van ‘platen’ en draden’, 
in werkelijkheid gaat het over een 
plaatje goud van bijvoorbeeld  
10 bij 2 cm. De edelsmid praat 
groot, maar werkt klein. De banken 
en tafels die hem bij dit grove, 
zware werk helpen, staan achter 
in het atelier. In de winkel staat - 
tussen de vitrines met zijn eigen 
ontwerpen - de werkbank voor het 
fijne smeedwerk. Hier ook de vele 
laadjes met slotjes en edelstenen. 
Doosjes met ringetjes en tussen-
stukjes. een rekje met fijn gereed-

van vloeibaaR edelmetaal 
naaR GeStolde kunSt

teKst HeLene De BruIn  fotogrAfie BOB van Der vLIST
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 ‘iK Weet niet 
WAAroM iK Juist 
dit AMbAcHt Wilde 
leren. iK Wist Het 
geWoon.’
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streep alle woorden af in de woordpuzzel. dat kan horizontaal, 
verticaal en diagonaal. de letters die over blijven (van links naar 
rechts, van boven naar onder) vormen een zin.

maakplaat

T L L M I E I T U C E X E Z R W R B I

S N E E O O H A P J E S I E A O I J N

R S E K D L O G A L G T T N E N S A A

E L Z M K E E Z E K P A D F N P K N M

K U E P E E L N R L W E K E R E K P B

N I I I R G R S E E L E N E I E A R A

E S L H I V A K M E T S T F R K A R C

D W E C N E K N N I T A F N H C A L H

M A T S G E D O A A D O W U L U C H T

I C M E N P E G D M K D I E H J I R V

U H I L N D K U M E R Z S L S K E I W

R T U L E C S R E A E E G C K M S O P

R E R I G U M B D N W H T A H E A N G

E R N U R L A L O E D A H A L A R A A

I S E O O T A A B S E V V E W V V O K

L H T R B U K A T C E E M A R K T O B

E U I T R R V H A H M N N N E T O B T

T I U A E E O P L I S L E E P B O O T

A S B P V N L O P E T H C O N K R E V

AMBACHT
ANKER
ATELIERRUIMDENKERS
BINNENSTAD
BOREK
BOTEN
BUITENRUIMTE
CULTUREN
DEK
EDELSMID
ExECUTIE
GALG
HAPJES
HAVEN
IJSPRET
KOFFIEKAN
LACH
LEKKER
LUCHT
MARKT
MOLEN
OPHAALBRUG
PAKHUIZEN
PATROUILLESCHIP
PLATBODEM
RING
ROEF
SCHAVOT
SCHIE
SLEEPBOOT
SLUISWACHTERSHUIS
SMAAK
SMAAKVOL
SMEEDWERK
SOP
VERBORGEN
VERKNOCHT
VLAG
VRIJHEID
WANDELEN
WATER
WATERMANAGEMENT
WATERZOOI
WIEK
ZEIL
ZITPLEKKEN

*

* vanaf 15 april 2017
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column — 
tHeo de Rooij
Theo de Rooij is molenaar van molen 
De Vrijheid in Schiedam

een daG uit Het leven van een ScHiedamSe 
molenaaR… 
het is donderdag 26 januari 06:30. Buiten vriest 
het dat het kraakt als ik de deuren van molen 
De Vrijheid open doe voor weer een nieuwe werk-
dag. eerst de koffiepot aanzetten, voordat ik de 
eeuwenoude trappen op ga richting de balie. veel 
wind is er nog niet, maar de molen komt met zijn 
bevroren wieken langzaam en krakend op gang. 
even de as in het vet en dan snel naar beneden 
om op te warmen en een bakkie te nemen in het 
molenaarsverblijfje. 

naast het gewone werk komt er vandaag een 
cameraploeg op bezoek van het televisie-
programma Geloof en een Hoop Liefde. 
de laatste tijd is er regelmatig aandacht voor 
schiedam en haar mooie molens. altijd leuk 
als er dan meer molens draaien, dus om 07:45 
draaien ook molens De Noord en De Palmboom. 
de crew is gearriveerd en de opnames kunnen 
beginnen. de wind is inmiddels aangetrokken dus 
de molenstenen kunnen hun werk gaan doen. 
presentator Bert van leeuwen is dan ook onder 
de indruk van de molen. hij vraagt wat de drive is 
van de molenaar om dit werk te doen. voor mij is 
dat het spel van werken met het weer en de wind. 
en natuurlijk het maken van een ambachtelijk 
product. (Biologisch) meel waarmee vervolgens 
(thuis)bakkers, jeneverstokers, horecamensen 
weer de lekkerste producten kunnen maken. en 
niet alleen in schiedam en omstreken, maar in-
middels gaat het schiedamse meel naar diverse 
plaatsen in het land tot zelfs in België aan toe.

voor mij is dit de plek waar geloof, hoop en liefde 
bij elkaar komen. ik geloof in de kracht van 
ambachtelijk molenmeel en ik hoop natuurlijk dat 
dit nog lang zo blijft. maar onvoorwaardelijk is de 
liefde voor dit vak en de molen. hoewel ik maar 
een piepklein deel ben in de geschiedenis van de 
molen hoop ik dat ik nog vele jaren met de molen 
mag werken en dat de skyline van schiedam  
beheerst blijft met wentelende wieken. zoals dit 
al honderden jaren het geval is…leuk om een column in s’maak te schrijven of weet 

u iemand die belevenissen met de lezer wil delen? 
Wij horen het graag. laat het weten via 
smaak@schiedam.nl



tip voor 
een bijzondeRe 
plek? 
plein vooR de bibliotHeek
voor de 36-jarige Braziliaanse Luciana freitas ezequiel 
is het pleintje voor de bibliotheek een speciale plek. 
vijf jaar geleden studeerde ze Urban Environmental 
Management in rotterdam. ‘Onze docent bracht ons 
hier om te laten zien hoe belangrijk watermanagement 
is voor nederland en hoe grachten werken. Ik vond het 
zo bijzonder, de gracht, het bruggetje en hoe mooi 
Schiedam eruit zag. er fietste een vrouw over de brug, 
staand op één trapper. verbazingwekkend! Met mijn 
medestudenten maakten we een grappige foto bij het 
standbeeld. Ik had toen nooit kunnen denken dat ik vijf 
jaar later aan het eind van diezelfde gracht zou wonen!’

na haar afstuderen ging Luciana terug naar Brazilië 
maar ze had haar hart verloren aan nederland. In 2016 
kwam ze terug: ze werd aangenomen als onderzoeks-
assistent bij het internationale instituut voor stedelijke 
ontwikkeling en stadsvernieuwing (IHS) van de eras-
mus universiteit. Daarnaast werkt ze ook als architect 
in Delft. ze vond woonruimte in Schiedam, even 
verderop aan het water van de Lange Haven. ‘precies 
in het midden van mijn werk in rotterdam en Delft, erg 
makkelijk! Het uitzicht uit mijn raam op Schiedam is 
prachtig. De stad heeft zoveel kleine verborgen schat-
ten die ik nog elke dag ontdek. zoals de markeringen 
op straat van de verdwenen molens. nederland is 
geweldig, zo innovatief. De manier waarop de neder-
landers het water beheersen, hopelijk kan ik wat van 
die kennis ooit in mijn eigen land toepassen. Maar ook 
de cultuur en de taal vind ik mooi. Ik voel me hier ‘on 
top of the world’ ook al woon ik onder zeeniveau!’
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schiedam 
door de ogen

van ... 
FOTOGRAAF 

Darryll Atema
Tijdens mijn wandeltochten door de 
binnenstad van Schiedam, vroeg ik: 

‘Wat vindt u van Schiedam?’ Allen hadden 
een mening en opvallend vaak ook een 

groot hart voor Schiedam. 

Als fotograaf ben ik, in eerste instantie 
vanuit visueel oogpunt, gefascineerd door 

markante gezichten. Ik heb deze 
vereeuwigd tijdens het verhaal over Schiedam. 

De combinatie van verhaal en markant
 gezicht maakt het beeld 
compleet en authentiek.
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de 17e-eeuwse galg werd in 1803 voor het 
laatst gebruikt in schiedam. hij bleef bewaard 
in de historische collectie en is tegenwoordig in 
het beheer van het stedelijk museum schiedam. 

doodstraf
Net als in de rest van Nederland konden burgers in 
Schiedam tot ver in de 19e eeuw ter dood veroor-
deeld worden voor hun misdaden. Hoewel de dood-
straf in Schiedam vrij ongebruikelijk was, kwam het 
voor dat criminelen hun misstappen met de dood 
moesten bekopen. Moordenaars en verkrachters, 
maar ook dieven en brandstichters konden op het 
schavot eindigen.

De doodstraf kon op allerlei manieren worden uit-
gevoerd, bijvoorbeeld door verdrinking, verbranding, 
onthoofding, ophanging of wurging. In Schiedam 
staat vaak te lezen dat de veroordeelde ‘met de 
koorde’ dient te worden gestraft ‘dat er de dood 
na volgt’. Gevangenen kregen publiekelijk de strop, 
zodat iedereen kon zien wat er van kwam als je je 
niet aan de wet hield. 

De executies vonden bij het stadhuis plaats, waar-
voor aan het stadhuis een tijdelijk schavot werd 
gebouwd. Iedereen kon zo ‘meegenieten’ van de 
executies. Het lijk werd vervolgens opgehangen aan 
de galg op het Galgoord, een polder bij de Buiten-
haven. Op deze wijze werden bezoekers die de stad 
naderden via de havens of over de Rotterdamsedijk 
eraan herinnerd dat Schiedam het privilege had 
om zelfstandig halszaken af te doen. Het ten-
toonstellen van de lijken werd aan het einde van 
de achttiende eeuw afgeschaft, waarmee de galg 
zijn feitelijke functie verloor. Het bleef een krachtig 
symbool van de stedelijke rechtspraak.

aan de strop in nederland
De veroordeelde kreeg een strop om zijn nek 
gebonden, waarna de ondergrond -meestal een 
stoel of een ladder- werd weggetrokken. Hij hing 
dan plotseling met zijn volle gewicht aan de strop. 
Met een beetje ‘geluk’ brak de misdadiger direct 
zijn nek en was het einde nabij. Maar in sommige 

gevallen was het persoon te sterk of de val te zacht 
en gebeurde dat niet. De betere beul hielp dan mee 
om het proces wat te versnellen, door aan het touw 
te sjorren totdat de nekwervels alsnog braken. De 
minder populaire beul wachtte rustig af tot verstik-
king een einde maakte aan het gespartel.

vuyle ontucht
De laatste doodstraf die in Schiedam werd uit-
gevoerd was op 9 maart 1803. Jillis Bruggeman, 
een 53-jarige Schiedamse middenstander, voerde 
seksuele handelingen uit met mannen. Homo-
seksualiteit werd in die tijd zwaar bestraft. Door 
een chantageschandaal kwam zijn verschrikkelijke 
daad van ‘vuyle ontucht ’ aan het licht. Hoewel hij 
bekende, werd hij alsnog ter dood veroordeeld. 
Volgens beschrijvingen werd hij op de Grote Markt 
hij aan een galg vastgebonden en doodgeslagen. 
Acht jaar later was homoseksualiteit in Nederland 
niet meer strafbaar. 
De stukken van Jillis’ getuigenis zijn nog te zien in 
het gemeentearchief. Opmerkelijk genoeg werden 
deze bewaard in een aparte proceszak, omdat de 
inhoud als ‘zeer schokkend’ werd gezien. 

Jillis Bruggeman is een symbool geworden voor 
de emancipatie van homoseksuelen. Op de Grote 
Markt, waar zijn executie zeer waarschijnlijk plaats 
vond, ligt nu een tegel ter nagedachtenis. Toen dit 
homomonument in 2015 werd onthuld, werd ook de 
‘Jillis Bruggeman Penning’ in het leven geroepen. 
Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan mensen 
of organisaties die zich hebben ingezet voor 
seksuele diversiteit.

De laatste ‘reguliere’ executie door ophanging in 
Nederland werd in 1860 uitgevoerd, waarna de 
doodstraf in 1883 volledig werd afgeschaft. Tot 
1953 werd in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld 
bij ernstige oorlogsmisdaden, nog geëxecuteerd 
per vuurpeloton. Maar de tijd van de strop is in 
Nederland echt voorbij.

WIST U DAT? de 17e-eeuwSe GalG 
van ScHiedam

teKst TOM van veLzen
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tRanScRiptie van Het vonniS 
Alzo Jillis Bruggeman, oud ruim 53 jaaren, gebooren te Noord-Waddinxveen, voor en tot in den jaare 1799 binnen deeze stad gewoond, doch na dien tijd geene vaste woonplaats gehad hebbende en tans gevangen op het raadhuis dezer stad, bekend heeft en het ook gebleeken is dat hij gevangene van desselfs jeugdige ouderdom van 15 jaaren af en vervolgens (doorgestreept: tot nog geen twee jaaren geleden toe), zich met onderscheidene persoonen en in meer dan eene plaats zo lijdelijk als daadelijk heeft schuldig gemaakt aan de afschuwelijke misdaad van sodomie en daaraan grenzende vuile wanbedrijven. En aangezien de voorsz bij herhaaling gepleegde misdaad van den gevangene in een land daar goede justitie vigeert niet kan worden getolereerd maar overeenkomstig de wet daartegen speciaal gestatueerd, ook anderen ten afschrik, behoorde te worden gestraft.

Zoo is het dat schepenen der stad Schiedam, gezien en geëxamineerd hebbende de criminele eisch en conclusie bij den burger Mr. Bernard Johan Pielat van Bulderen hoofdofficier dezer stad r.o (=ratione officii) op ende jegens den gevangene gedaan en genomen, mitsgaders rijpelijk en met den meesten ernst, gelet hebbende op alles waarop en in deze konde enbehoorde te worden gelet, doende recht in de naam en vanwegen het Bataafsche volk, condemneren den gevangene om gebragt te worden ter plaatse alwaar men binnen deze stad gewoon is openbaare executie van criminele justitie te doen en aldaar door den scherprechter met de koorde te worden gestraft dat er de dood na volgt. Ontzeggen den eisser r.o. zijnen verdere of andere eisch op ende jegens den gevangene gedaan en genomen, dog condemneren niettemin den gevangene in de kosten en mizen van justitie en in die van den processe, desnoods ter tauxatie en moderatie van dit collegie.

Aldus gedaan en gearresteerd bij schepenen voornt. den 19 february 1803 en gepronuntieerd, mitsgaders geëxecuteerd den 9e maart daaraanvolgende.
In kennisse van mij, J.W. Hoekwater.
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teKst BIrgIT BeKKer  fotogrAfie peTer De KrOM

Werken en wonen op het land? op het water 
beleef je de wereld van een andere kant. Wie 
eenmaal de vrijheid van water heeft geproefd, 
kan niet meer zonder.

Ademwolkjes. Rijp op de bomen. Twee millimeter ijs. 
De eerste stukken ratelen dreigend tegen de stalen 
huid van het robuuste patrouillescheepje. ‘Hm, 
het ijs stelt nog niks voor, maar ik ga er toch niet 
doorheen rossen’, concludeert Wout droog. ‘Dan 
sta ik morgen zeker in de krant: Schipper Haven-
dienst verpest kans op ijspret.’ De vrolijke sluis- en 
brugwachter kent de wateren in de binnenstad op 
z’n duimpje. Hij weet wel dat niemand hem vandaag 
zal oproepen voor het openen van een brug in de 
binnenstad. De meeste pleziervaarders melden zich 
bij warmer weer. 

‘Dan sta ik morgen zeker in de krant: 
Schipper Havendienst verpest kans  
op ijspret.’ 

Behendig keert hij het dienstvaartuig. Terwijl het 
schip nu de Buitensluis in vaart, fietst een van de 
‘vaste liggers’ uit de Korte Haven voorbij en zwaait. 
Wout zwaait terug: ‘Hé Rick! Alles goed?’

aan de bak
Boven in het sluiswachtershuis staat Leen aan de 
bedieningsknoppen. In totaal telt de ploeg vier man: 
behalve Leen en Wout ook Ger en Wim. ’s Winters 
kunnen ze de bediening van de sluis en bruggen 
vrij makkelijk met z’n tweeën af. ‘Maar op zomerse 
dagen is het alle hens aan dek’, zegt Wout. ‘Als de 
jachtjes eraan komen, weten we wat ons te doen 
staat. Vol aan de bak.’ 

Vanaf de Buitensluis zijn minimaal zes – in de toe-
komst zeven – bruggen te openen om schippers de 
Lange Haven door te loodsen. Tot aan de Rolbrug 
passeer je zelfs twaalf beweegbare bruggen. 

Dertien als ook de nieuw geplande Taanbrug in de 
Lange Haven er ligt. Drie bruggen in de binnenstad 
worden nog altijd met pure mankracht geopend. 
‘Een handigheidje. Dat moet je even onder de knie 
krijgen’, zegt Wout. ‘Kwestie van kort met je volle 
gewicht aan de kettingen hangen. Als je over 
‘t dooie punt heen bent, doet een kind verder de 
was. Je moet wel met z’n tweeën zijn natuurlijk. 
Je kan maar één kant tegelijk staan.’ 

‘Het ophalen van een brug is mooi 
werk. Een brug die op afstand bediend 
kan worden, is praktisch, maar heeft 
toch minder charme.’

De oorspronkelijke Appelmarktbrug dateert van 
1859. De Korte Havenbrug stamt uit 1849. ‘Van 
zulke bruggen zijn er in Nederland niet veel over. 
Dat authentieke plaatje hoort bij Schiedam. Het 
ophalen is mooi werk. Een brug die op afstand 
bediend kan worden, is praktisch, maar heeft toch 
minder charme.’ 

lucht, ruimte, vrijheid
Voordat Wout sluis- en brugwachter werd, heeft 
hij 25 jaar administratief werk gedaan. ‘Maar mijn 
functie werd opgeheven. Ik kreeg de kans om brug-
wachter te worden. Die buitenkans heb ik natuurlijk 
met beide handen aangegrepen. Lucht, ruimte, 
vrijheid, dat is water. Pas na een jaar of vijf gaat het 
wel ’ns op werken lijken. Maar ik blijf ’t prima naar 
m’n zin hebben hoor. Er is altijd wat te doen en je 
bent toch je eigen baas. Het leuke is: de schippers 
die je doorlaat, hebben altijd een goed humeur. De 
meeste zijn hier lekker met vakantie.’ 

spelevaren?
Dat klinkt aantrekkelijk, vakantie. Voor een bootje 
dat niet harder kan dan 20 km per uur en niet  
langer is dan 15 meter heb je niet eens een vaar-

veRknocHt 
aan wateR
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‘Als de JAcHtJes  
erAAn KoMen, is  
Het vol AAn de 
bAK voor ons.’
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tekst Birgit Bekker fotoGRAfIe SANNe DONDerS

‘iK Heb niKs tegen 
lAnd, MAAr nee, iK KAn 
niet Meer Wennen AAn 
Wonen in een flAtJe.’
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is.’ Hij haalt het fotoboek erbij, het is aantoonbaar 
vaak bekeken. Beelden van een doorgezaagde 
romp. Een geschilde boomstam horizontaal op 
een paar bokken. Het beitelen van de mast daaruit. 
Houten spanten tegen het staal van de wanden. ‘We 
woonden in het ene deel, mijn vader werkte aan het 
andere deel. Hij gaf het schip zijn oude vorm terug, 
stukje voor stukje. Nu is het schip een soort varend 
erfgoed. Ik heb niks tegen land, maar nee, ik kan 
niet meer wennen aan wonen in een flatje.’ 

‘Eenmaal aan het varen, weten we 
nooit waar we zes dagen later zullen 
zijn. Je beweegt mee met wat het 
weer toelaat.’

de vrijheid van het water
Dat Paulien ook zo verknocht zou raken aan leven 
op een zeilschip, had ze nooit gedacht. ‘Ik had wel 
eens gezeild, meer niet. Ik ben erin gerold doordat 
ik Nisse leerde kennen. Gaandeweg wen je aan het 
idee dat je zo kunt leven. En nu wil ik ook niet meer 
anders. Weten dat je vandaag de trossen los kunt 
gooien en kunt wegvaren. Heerlijk. Voor de Bieten-
tocht naar Zeeland. Met vakantie naar de Wadden-
zee. Eenmaal aan het varen, weten we nooit waar 
we zes dagen later zullen zijn. Je beweegt mee met 
wat het weer toelaat. Je kunt niet alles naar je hand 
zetten.’ Daar wordt een mens creatief van, merken 
Paulien en Nisse. Als het niet gaat zoals het moet, 
dan moet het zoals het gaat.

Maar al met al zijn Paulien en Nisse na elke reis 
ook weer blij om terug te keren in de Lange Haven. 
Het gevoel van vrijheid blijft: ‘We hebben geen tuin, 
maar stappen vaak even het dek op. Je kijkt naar 
de lucht, voelt de zon of een bries. Het dek is ons 
terras midden in de stad. Zelfs in de winter lunchen 
we soms in het zonnetje buiten. Ondertussen weet 
je de supermarkt dichtbij. Heb je uitzicht op de 
molen. Klinkt het knetterende brommertje van de 
brugwachter. Dan weet je dat je thuis bent.’ 

bewijs nodig. ‘Maar neem van mij aan dat ‘t altijd 
handig is om de vaarregels te kennen’, verzekert 
Wout. ‘Een stalen bootje kan best een ton wegen. 
Als je dat met 20 km per uur ergens tegenaan 
zet, heb je sneller een hoop schade te pakken 
dan je denkt.’ 

Maar vandaag zal dat niet gebeuren. Iedereen blijft 
binnen. Het is nog koud, ‘waterkoud’. Hoe mensen 
dat volhouden die op een schip wonen, geen idee. 
Ik mag op bezoek bij Paulien en Nisse en trek een 
dikke trui aan.

ha, hier brandt de kachel 
Loopplank, gangboord, roef. Trapje af, machine-
kamer, vrachtruim. En dan de verrassing: een grote, 
knusse, lichte scheepshuiskamer. Hier brandt de 
kachel. Vergeet de gebruikelijke straffe bankjes, er 
staat gewoon een lekker bankstel. En de kombuis is 
een moderne open keuken. 
Op het grote, solide bureau tegen de scheepswand 
spreid je in gedachten alvast de waterkaarten uit. 
Passer en liniaal erbij. ‘Wat wordt de route?’  
Erboven hangt een foto van de klipper Pieternella 
vol opgetuigd. Het groot zeil, de fok … en dat daar 
boven de boegspriet? ‘Dat is de kluiver’, legt 
Paulien uit met dochter Jinte op haar arm.

ouderlijk huis
De platbodem is meer dan 100 jaar oud, oorspron-
kelijk gebouwd in 1910, later twee keer verbouwd. 
Hij werd verzaagd, verlengd en weer ingekort. 
Decennialang vervoerde dit zeilende vrachtschip 
alle soorten bulkgoed, van suikerbiet en graan tot 
zand en kolen. 

‘We woonden in het ene deel, mijn 
vader werkte aan het andere deel. Hij 
gaf het schip zijn oude vorm terug, 
stukje voor stukje.’
‘In 1985 kochten mijn ouders het schip’, vertelt 
Nisse. ‘Ik bracht er mijn jeugd op door, terwijl mijn 
vader alles eigenhandig verbouwde tot wat het nu 

‘We stappen vaak even 
het dek op. je kijkt naar 
de lucht, voelt de zon oF 
een Bries.’
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‘iK KAn niet stilzitten, 
iK Wil onder de 
Mensen ziJn, contAct 
Hebben, iets doen!’
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inteRview met een 
ScHiedamSe kokkin: 
jiHan abubakeR

de 42-jarige jihan abubaker kan er eindeloos 
over praten: lekker eten. Falafel, Börek, Sarma* 
of cupcakes met chocola, ze maakt het allemaal. 
Bij het arabische cateringbedrijf, dat Smaak 
heet, leeft ze haar liefde voor koken helemaal 
uit. ‘stilzitten? dat kan ik niet!’

Zodra Jihan toch zit, begint ze enthousiast te 
vertellen: ‘Smaak is een groep van ongeveer vijftien 
vrouwen (en soms mannen) uit Turkije, Syrië, 
Marokko, Afghanistan, Sudan, Somalië, Antillen, 
Suriname, Armenië, Irak en Iran. We zijn van 
verschillende culturen, moslims en christenen 
door elkaar, we kijken niet naar geloof. De vrouwen 
wonen in de binnenstad en Nieuwland en hun 
kinderen zitten op basisschool ’t Meesterwerk.  
De bestellingen voor de hapjes komen binnen bij 
Enactus EUR en die geven het door aan de school. 
Wij krijgen te horen van de school wanneer er een 
bestelling is, wat we moeten maken en wanneer het 
klaar moet zijn. Dan gaan wij meteen aan de slag: 
we maken een planning, gaan boodschappen doen 
en koken maar!’

We zijn van verschillende culturen, 
moslims en christenen door elkaar,  
we kijken niet naar geloof. 

Jihan kookt alweer vijf jaar bij Smaak , hoe is ze bij 
de groep terecht gekomen? ‘Veertien jaar geleden 
zijn mijn man en ik gevlucht uit Sudan. We wonen 
nu negen jaar met onze dochters van 16 en 10 in 
Schiedam. Na mijn inburgeringscursus wilde ik 
graag betaald werk vinden, helaas is dat moeilijk. 
Maar ik kan niet stilzitten, ik wil onder de mensen 
zijn, contact hebben, iets doen! Toen onze jongste 
dochter naar ’t Meesterwerk ging, werd ik overblijf-
moeder en zo hoorde ik van de catering van Smaak. 
Toen heb ik me meteen aangemeld. Smaak is heel 
belangrijk voor mij. Het is altijd heel gezellig maar 
ook hard werken, daar hou ik van. Samenwerken 
is heel belangrijk, daar draait het om. Hoe pakken 

we het aan zodat we het op tijd afkrijgen? En het 
is goed voor onze taal want we spreken allemaal 
Nederlands met elkaar. Het is heel fijn om met deze 
vrouwen te werken. Het zijn specialistische mensen, 
die heel hun hart erin stoppen.’

‘Samenwerken is heel belangrijk, daar 
draait het om. We moeten het op tijd 
afkrijgen en het is goed voor onze taal 
want we spreken allemaal Nederlands 
met elkaar.’

De hapjes die de dames maken, komen uit de  
Arabische keuken. ‘We maken nu veel Turkse, Ma-
rokkaanse en Syrische hapjes. Ik probeer het Suda-
nese eten wat meer bekend te maken, zoals kesra, 
een soort brood, want dat is heel lekker. Hopelijk 
komt dat ook een keer op onze kaart’, lacht Jihan. 

De hapjes van Smaak vinden hun weg naar 
bedrijven en organisaties in Schiedam en  
Rotterdam. Jihan wil graag dat Smaak groeit en 
groter wordt. ‘Daar droom ik wel over, ja. Sommige 
werkende mamas van kinderen hier op school,  
hebben weinig tijd om lekker te koken. Zij vragen 
wel eens of we iets voor hen kunnen maken. Dat 
lijkt me wel wat. Ik hoop ook dat er nog meer 
bedrijven bij ons komen bestellen. Een keer voor de 
Schiedamse burgemeester koken lijkt me ook heel 
erg leuk. Wij kunnen altijd iets maken, hoe meer 
mensen, hoe beter. Wij zijn ready!’ 

—
HeT prOJecT SMaaK IS een InITIaTIef van De ScHIe-
DaMSe BaSISScHOOL ‘T MeeSTerWerK en enacTuS 
eur. enacTuS eur BeSTaaT uIT STuDenTen van 
De eraSMuS unIverSITeIT DIe MaaTScHappeLIJKe 
prOJecTen BegeLeIDen. 

BenIeuWD naar De LeKKernIJen van SMaaK? 
KIJK Op SMaaK.enacTuS-eur.nL  

teKst Suzanne STaM  foto BOB van Der vLIST
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een meester aan wiens lippen je hangt omdat 
hij zo goed kan vertellen. zo iemand was Pierre 
Janssen (1929-2007). de conservator van het 
stedelijk museum schiedam in de jaren ’50 
en ’60 bracht kunst tot bij de mensen in de 
huiskamer. voor deze s’maak kiezen we twee 
destijds spraakmakende bewegingen uit en 
maken een hedendaagse minireportage á la 
janssen. 

1954-1956 Het Stedelijk Museum Schiedam legt 
een collectie aan van experimentele kunstenaars, 
de CoBrA-groep, opgericht om nieuwe kunstvormen 
uit te proberen. Op zoek naar een eigen, onbe-
vangen stijl van schilderen vinden ze inspiratie in 
kindertekeningen. ‘Kunst voor en door iedereen’, is 
hun motto. Karel Appel is een van hen.

1959-1975 De lange slungelige man staat in een 
kale studio voor de camera. Als hij praat, ontstaan 
de bijbehorende beelden vanzelf in je hoofd. Bijna 
achteloos trakteert Pierre Janssen Nederland op 
boeiende inkijkjes in kunst en cultuur. Zijn lange 
slanke handen bewegen mee met wat hij vertelt. 
Twee miljoen kijkers luisteren gebiologeerd naar 
hem, zo’n honderd afleveringen lang. In dit televi-
sieprogramma Kunstgrepen doet Pierre Janssen 
iets heel ongebruikelijks. Met zijn losse verhaalstijl 
haalt hij kunst uit de elitaire sfeer. 

2017 Op een zondagmiddag volgen we drie 
bezoekers van het Stedelijk Museum Schiedam. 
We vragen wat museumbezoek en kunst met hen 
doen. Met frisse blik reageren ze op ‘een Appel’ uit 
1947, aangekocht door Pierre Janssen.

rood en blauw vind ik het mooist
‘In dit museum ben ik wel eens eerder geweest. 
Dat was met Sinterklaas. Alleen niet op deze plek. 
Ik vind het wel leuk hier. Dat schilderij daar vind ik 
het mooist. 
 Wijst naar een werk van Lucebert.
Er staat het meeste op. En er zit veel blauw in. Maar 
ik weet niet wat het allemaal is. Dat vind ik niet zo 
erg. Ik hou ook heel veel van tekenen. Meestal maak  
ik iets voor mama of papa. Het liefst teken ik een 
auto of een huis. Ik heb veel potloden en ook stiften 
en verf.’ 

‘Volgens mij vond de schilder het best 
makkelijk om dit te maken. Ik zou er 
nog wel wat bij tekenen. Een huis in  
de hoek.’
 Kijkt naar het werk van Appel. 
‘Op deze tekening zie ik een karretje. Ik denk dat 
daar bovenop een bal ligt. Waarom weet ik niet. Ik 
heb zelf ook een bal met kleurtjes, daar voetbal ik 
mee. Dat rood en blauw vind ik het mooist in deze 
tekening. Ik denk dat het zomer is, want er is veel 
groen. Ik zie een gezicht. Daar zitten de ogen. Ik 
denk dat dat ernaast de neus van het poppetje is. 
Die streep is de mond. Volgens mij vond de schilder 
het best makkelijk om dit te maken. Ik zou er nog 
wel wat bij tekenen. Een huis in de hoek. 
Nu wil ik graag weer naar mijn eigen huis want ik wil 
zelf ook weer iets maken.’ 
 Damla Esila zit in groep 2 van de basisschool. 

ik wil geraakt worden
‘Een museum geeft je rust en inspiratie voor nieuwe 
ideeën. Toch kom ik er jammer genoeg niet zo vaak. 
Meestal stel ik een bezoek uit. En dan ineens is een 
tentoonstelling weer afgelopen. De Appelzolder 
kende ik niet. Appels werk springt er, tussen de 
rest, wel echt uit door die kinderlijke lichtheid in zijn 
schilderijen. En door de felheid van de kleuren. Maar 
ik word er toch niet per se vrolijk van.’

teKst BIrgIT BeKKer fotogrAfie WILLeM De KaM

zondeR kunSt 
iS alleS Saai

‘een museum geeFt 
je rust en inspiratie 
voor nieuWe ideeën.’
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Ik denk niet dat kunst uitsterft, maar geld speelt 
wel een rol om iets te kunnen maken en kunst voor 
iedereen toegankelijk te houden.’ 

‘Ik heb wel eens van Appel gehoord, maar me niet 
in hem verdiept. Wat ik op dit schilderij zie? In het 
midden een hart, een oog of een zon, denk ik. Het 
heeft meer kleur dan de rest, dus waarschijnlijk 
is het belangrijker dan de omgeving. Het wordt 
vervoerd op een kar, van dorpje naar dorpje of zo. 
Alles is grof en snel geschilderd. Dat ene wiel heeft 
meer spaken dan het andere. Misschien zat er nog 
rood aan de kwast, dat op het laatst nog wat is 
uitgesmeerd in de achtergrond. Kan ook zijn dat die 
strepen bedoeld zijn voor een diepte-effect.’

‘Een fiets die je zelf gespoten hebt, je 
haar in de ochtend, eigenlijk is alles 
kunst.’

‘Heet het schilderij ‘Mannetje met de zon?’ Dat ver-
baast me niks. Wat het zou kunnen vertellen? Mis-
schien is het een droom. Misschien is het gemaakt 
voor een belangrijk persoon, die voor veel mensen 
moet zorgen. Die persoon moet de zon dragen, 
zorgen dat het weer beter gaat.
Ja, ik hou ervan om een boodschap te zoeken in 
een kunstwerk. Als ik er niks van kan maken, vind ik 
er niet veel aan.’
 TinTin begint in september op de 
 fotovakschool. 

—
Meer zIen van cOBra? BezOeK De appeLzOLDer 
van HeT STeDeLIJK MuSeuM ScHIeDaM.  
Meer OnTDeKKen Over pIerre JanSSen? KOM Dan 
TuSSen 8 aprIL en 3 SepTeMBer 2017 naar De 
TenTOOnSTeLLIng ‘In De greep van De KunST’.

‘Heet dit schilderij ‘Mannetje met de zon’? Hm, het 
blauw in die bol doet me meer aan water denken, en 
door dat beetje rood en geel erbij zou ik dan eerder 
zeggen: ‘Mannetje met de wereld’. Het zou ook een 
toverbol kunnen zijn.’

‘Als je eenmaal het verhaal erachter 
hoort, kijk je weer anders. Interessant.’
‘Die bol is wel de eyecatcher, maar je hebt het hele 
plaatje nodig om er een betekenis aan te geven. Zo 
te zien is de bol verplaatsbaar met een karretje. Of 
is het een kinderwagen? Het lijkt of er geen diepte 
in dit schilderij zit en toch is het er wel. Dat ene wiel 
is kleiner dan het andere. Daardoor is het net of dat 
wiel meer naar achteren zit. En zoals die neus is 
getekend … dat is toch een spelletje met perspec-
tief. Ik vind het leuk om eerst geraakt of nieuwsgie-
rig gemaakt te worden door een werk en dan pas uit 
te zoeken wat iemand ermee bedoeld kan hebben. 
Als je eenmaal het verhaal erachter hoort, kijk je 
weer anders. Interessant.’
 Esther ontwikkelt avonturen en gaat 
 morgen op reis naar Gambia.

je haar in de ochtend
‘Door mijn ouders kom ik veel met kunst in aan-
raking. Dat gaat vanzelf, ze dringen me niks op. Ik 
hou meer van driedimensionaal dan van tweedi-
mensionaal. Al vind ik de Nachtwacht trouwens ook 
heel gaaf. Ik hoorde dat die gozer, Rembrandt, het 
hele schilderij in tien minuten heeft geschetst, zo 
vanuit zijn herinnering. Daar ben ik wel van onder 
de indruk.’

‘Soms blijf ik op straat stilstaan bij een kunstwerk, 
volgens mijn vrienden altijd te lang. Geen geduld. 
‘Loop nou eens door’, roepen ze dan. Maar kunst 
laat je anders kijken. Zonder kunst is alles saai. 
Een fiets die je zelf gespoten hebt, je haar in de 
ochtend, eigenlijk is alles kunst. Ik weet niet wat 
normaal is. Hoe de wereld er dan uitziet.  

‘ik hoorde dat die gozer, 
remBrandt, het hele 
schilderij in tien minuten 
heeFt geschetst. daar Ben ik 
Wel van onder de indruk.’
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teKst HeLene De BruIn

schiedam kent veel ouds, maar ook veel nieuws, 
zo ontdekte de redactie. tussen de bedrijven, 
interviews en fotoshoots door genoten we van 
koffie, lunch, soepje, broodje en diner. een kleine 
greep uit nieuwe en hernieuwde schiedamse 
horeca in de binnenstad. 

Een rondje van de zaak. Maar dan uit eigen zak. 
De redactie van s’MAAK deed tijdens de productie 
van dit nummer wederom een aantal Schiedamse 
etablissementen aan. Voor overleg, interview en 
voorbespreking. Om de handen te warmen aan een 
kom soep en voor een viering in de privésfeer.  
Wat viel op tijdens de smaakvolle rondgang  
tijdens dit nummer? Nieuw! We zagen nieuwe  
eigenaren, nieuwe inrichtingen, nieuwe zaken en 
nieuwe smaken. Kortom, maak ook kennis met  
deze ‘nieuwelingen’.

WIJn- en TapaSBar
la folloneRa 
We dronken een glas cava bij La Follonera van 
eigenaar Álvaro. Van de mediterrane klanken en de 
bubbels kregen we het tijdens de winterreportage 
al warm! Naast het glas hoort natuurlijk een tapa. 
Of liever: méérdere tapas. Je kunt hier kiezen uit 
zo’n 40 verschillende authentieke Spaanse hapjes. 
Een aanrader! Zeker met de lente, het terras en de 
sangria in het vooruitzicht.
HOOgSTraaT 171  

nieuwe en HeRnieuwde 
ScHiedamSe HoReca

prOefLOKaaL
‘t SteRRetje 
Nieuwe eigenaar Anthony van Duyn wil de 
‘oergezelligheid’ terug van het bruine café dat 
‘t Sterretje vroeger was. Wij vinden dat nu al 
geslaagd! Veel verschillende mensen komen 
hier aanwaaien voor een koffie, een biertje,
een jenever, een praatje… We kwamen voor de 
koffie, maar bleven hangen tot de lunch met
soep en een broodje. Nou vooruit, nog één 
koffie, omdat je hier niet raakt uitgepraat.
BuITenHavenWeg 180

‘t sterretje
la follonera
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En er komt nog meer horeca bij in Schiedam. 
Testen jullie mee? We zijn benieuwd naar jullie 
mening. Wordt vervolgd...

reSTauranT
de pRovenieR
We zaten eigenlijk te wachten op een aanleiding 
in de privésfeer. Want in dit nieuwe restaurant, 
van gastheer Marcel van Suylekom, wil je naast 
genieten van de moderne Franse gerechten ook 
graag meerdere keren het glas heffen. Dat deden 
we! Op het leven en welzijn! Op de witte en zwarte 
brigade. Wat een feest om hier te dineren 
én om hier te zijn. We komen terug als er weer iets 
te vieren valt. Bijvoorbeeld een mooie zomerse 
avond. Dan vind je ons op het terras, aan de Schie! 
A votre santé!
OverScHIeSeSTraaT 7 

eeTHuIS
‘t vlaamS eetHuiSje 
Op steenworp afstand van het Stedelijk Museum 
Schiedam (hoek Hoogstraat/Bokkesteeg) zit sinds 
kort ’t Vlaams Eethuisje. Een prettige én smaakvolle 
plek voor een voedzame lunch of smakelijk diner. 
We genoten van de Gentse waterzooi en mosse-
len in wit bier. En van de gastvrijheid van Bram en 
Nico. TIP: deze Vlaamse heerlijkheden kun je ook 
meenemen.
HOOgSTraaT 129-131

reSTauranT en TaKe aWay
GRiekSe taveRna 
Een ontdekking vinden we: de mezedes. Dit zijn 
hapjes van de eilanden. Op de kaart staan ze als 
voorgerechtjes, maar wij aten ze een tafeltje-vol als 
maaltijd. En we kwamen terug! Nu voor een gerecht 
van de houtskoolgrill. Begeleid door live muziek. 
Griekse gezelligheid waar je zeker een keer van 
moet gaan genieten. 
BrOerSveST 85

de provenier

griekse taverna

‘t vlaams eethuisje
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uitagenda
dinsdag 4 t/m zondag 9 april

nAtionAle MuseuMWeeK
MuseuMKWArtier
Laat je verrassen in het Schiedamse Museumkwar-
tier tijdens de Nationale Museumweek.

zaterdag 8 april t/m zondag 3 septemBer

Pierre JAnssen - 
in de greeP vAn de Kunst
stedeliJK MuseuM scHiedAM &  
MuseuM ArnHeM
Pierre Janssen kreeg iedereen voor de buis in de 
jaren 60 en 70. Sta tijdens deze dubbelexpo stil bij 
zijn nog altijd vernieuwende gedachtegoed.

zaterdag 15 april 

oPening vAArseizoen
Varen over de Schiedamse binnen wateren met 
sloep, opblaasboot of roeiboot is vanaf 15 april 
weer toegestaan.

zaterdag 15 april t/m zondag 14 mei

scHiedAMs WAter
locAties rondoM de lAnge HAven
Beleef door de ogen van jonge opkomende en in-
ternationaal bekende fotografen het fotografische 
verhaal van Distillers District Schiedam.

Woensdag 26 april

KoningsnAcHt
s’dAM centruM
Met live muziek en gezelligheid vier je Koningsnacht 
in het centrum van Schiedam.

donderdag 27 april

KoningsdAg
s’dAM KetHel & s’dAM centruM
Struinen langs de vrijmarkten, genieten van live  
muziek en bewegen tijdens de sportdemo’s doe je  
in Kethel en het Centrum. 

zaterdag 13 mei

nAtionAle MolendAg
Molens in s’dAM
Rondleidingen door de molenaar, op grote hoogte 
over de stad kijken en pannenkoeken eten. Schie-
dam is Kinderdijk binnen de bebouwde kom en met 
de hoogste molens van de wereld. 

kijk voor alle evenementen, activiteiten 
en tentoonstellingen in schiedam op 
WWW.sdam.nl/uitagenda

prik een gaatje en
hang de uitagenda op!

zaterdag 10 en zondag 11 juni

nederlAnds JeneverfestivAl 
scHiedAM - tAstY!
nAtionAAl JeneverMuseuM scHiedAM, 
HAvenKerK en stedeliJK MuseuM scHiedAM
Een heerlijke mix van proeverijen van jenevers, 
nieuwe gins, lekker eten, cocktailworkshops en 
muziek.

zaterdag 17 en zondag 18 juni
Midden-delflAnd dAg &  
WeeKend vAn de groene  
MetroPool
diverse locAties
Genieten van het groen in en om de stad! Hooibalen 
verven, koeien melken en alles proeven wat lekker 
en vers is. 

zondagmiddag 25 juni

cultuur borrelt
JuliAnAPArK
Op deze swinging sunday afternoon is het genieten 
van live muziek, boeiend theater en kinderactivi-
teiten.

t/m zondag 9 april
sArAH PicHlKostner - it cAn 
tAlK in everY lAnguAge in 
384.400 KiloMeter
de KetelfActorY
Verwonder jezelf in de setting die verhalenverteller 
Sarah Pichlkostner heeft gecreëerd.

t/m zondag 18 juni

eYe AttAcK – oP Art
stedeliJK MuseuM scHiedAM
Je ziet niet wat je denkt. De Op(tical) Art kunste-
naars houden je ogen en hersenen voor de gek met 
optische illusies.

t/m zondag 31 decemBer

APPelzolder: 
cobrA-toPWerKen
stedeliJK MuseuM scHiedAM
De mooiste en belangrijkste werken van de 
vroege CoBrA-collectie zijn te bewonderen op 
de Appelzolder.  



eYe attack
op art en kinetische kunst
25 FeBruari t/m 18 juni 2017

Op Art en kinetische kunst in het Stedelijk Museum 
Schiedam houden de kunstwerken je voor de gek. Je ziet 
niet wat je denkt. Er draait iets wat eigenlijk stilstaat en 
het platte doek bolt op. De kunstenaars weten het oog te 
misleiden met lijnen, patronen en kleurvlakken. 
HTTp://WWW.STeDeLIJKMuSeuMScHIeDaM.nL

ScHiedamS wateR
FotoFestival aan de schie 
15 april t/m 14 mei 2017

Een fotofestival waarbij de sterke band tussen Schiedam 
en de drankindustrie centraal staat. Vier fotografen —  
Lou Muuse, Stacii Samidin, Yara van der Velden en 
Wijnanda Deroo — hebben de uitdaging aangenomen om 
naar eigen inzicht een fotografisch verhaal te maken over 
de drankindustrie.
WWW.ScHIeDaMSWaTer.nL

fo
to

  W
ijnanda D

eroo
Victor Vasarely, Vega-Pâl, 1969




