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De Tijd De Ilaasbode, 9 december 1960

ust i ii akte
bron la t k voor’
Mont ssor yceu

RO1~ERDAM, 9 dec. — Het moment
van de onthulling van de bronzen plastiek
van Gust Romijn op het voorplelir van het

ontessorilyceum aan de Schimmelpen,
njnokstraat (het ,,Nenhjtoterrein”) ging met
aanzienlijke moeilijkhedex~ gepaard. De arr
chit~ot yaq, de school. de heer J. B. Bake
ma, moest er aan te pas komen om de vier
leerlingen behulpzaam te zijn met het
wegtrekken van het doek dat aan het
stekeli e einde van de plastiek bleef
vastzitten.

De plastiek is bedoeld als ontmoetings~
punt op het plein dat In ~ toekomst nog
door sehooltuinen omlijst zal worden. In
de abstracte figuur, dle bijzpnder boeit
door werking in en met de ruimte, zijn
verschillende gevoelens tot uitdrukking
gebracht, die te maken heb),en met ener,
gie met de vljcht omhoog met de kiem.~
kracht. De zeer moderne vormgeving
speelt tegen de strakke lijnen van deze
§chool een eigen ~pel van luchtige schoon~
heid, die waarschijnlijk evenveel voor- al~
tegenstanders onder d~e jeugd en het lera
renkorpa zal tellen. De plastiek is nog
e~gen4om v~n het Rijk, maar ~ai te zijner’.
tijd wel wo~4en overgedi’~en aan het
schoolbestuur.



1 Nieuwe Rotterdamsche Courant , S december 1860
2 De Rotterdammer, 8 december 1960

kree lastiek.
0 het trottoir voor het lyceum voor

montessorileerlingen in de Schimmel
penninckstraat te ~Rotterdam is gisteren
een plastiek van- dé beeldhouwer Gust
Romijh onthuld. 0., K en W. zal de
plastiek — een ruimtelijke compositie
van brons op een meer dan manshoge’
cilinder — schenken aan de stichting
waaronder dit lyceum ressorteert. ~et
beeldhouwwerk zal pas straks zijn wer
kelijke functie vervullen, wanneer er
enige afbraak op het terrein voor de
school heeft plaatsgévonden en de aan
leg van de schooltuin een feit zal zijn.

Ter gelegenhéid van de onthulling
spraken de heer J. B. Bakema, archi
tect van de school, de rector, de heer
D. C.• L. van Dijk, en mr. W. F. P. B.
Viëtor, voorzitter van de Stichting ]y
ceum voor montessorileerlingen. De heer
Bakema was degene die opmerkte dat
de- plastiek in architectonische zin ,pas
betèkenis krijgt als de ideâle omgren
zing ervoor ,js verkregen.: Het bçeld
~uwwerk~:: dat~ hij een~p~aipla~1ek
;oêmde,- moet het’milieu~v,an ‘de school
voortzetten naar buiten, waarbij het
~iissêhien zal functioneren als ontmoe
tingsplaats voor de geesten. Want, wat
Wij, bouwen moet volgens: de heer
~akema de betrekkingen tussen de kin
ieren onderllng verbeterén. Overigens
hoet men, zo zei hij, niet naar de be
tekenis van deze plastiek zoeken. Hij
vertelt slechts over materie en ruim
te.

Montessorilyceurn 2

/f’i~ ons-plastiek
van Gust Romijn

onthuld

Vanmiddag is een grte brons-plas
tiek van de Rotterdamse kunstenaar
Gust Romijn onthuld. De plastiek, die
5~ meter hoog en 3~ meter breed is
is opgesteld op het voorplein van het
Montessorilyceum aan de Schimmel
penninckstraat te Rotterdam.

Op de foto: de kunstenaar bij zijn
werk.

-9

Gistermiddag is te Rotterdam een
scuiptuur van Gust Romijn voor het
lyceum voor MoTfl~I~ori-leerlingen
onthuld.
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1. Emmer Courant 8 december 1960
2 Het Vrije Volk 8 december 1860

Gïstere is een grote brons-plas
tsek vç~z e Rotterdamse kunste
na~nj~~J~ Romijn onthuld. Deze
pZc4stJ~ is 5’/2 meter hoog en 31/2

meter~ breed en staat opgesteld bij
‘t Mo»$essorilyceum aan de Schim
inelpenninckstraat in Rotterdam.
Foto: Gust Romijn bij zijn werk.

:ronsplastiek
1 van Gust Romijn

onthu d
Gistermiddag is een brons-plastiek

van de Rotterdamse schilder-beeld
houwer Gust Romijn, onthuld op het
voorplelu van het Montessori-lyceum

_________________________ aan de Schimmelpenninckstraat te
Rotterdam.

In de aula van het lyceum heeft
als eerste spreker het woord gevoerd
mr• W. P. C. Viéton, voorzitter van
het bestuur van de Stichting Lyceum
voor Montessori-leerlingen. In een
geestige speech heette hij in het bij
zonder welkom de heer en mevrouw
Romijn en de heer B. J. Bakema,
architect van het lyceum. De heer
Romijn werd een boekwerk aange
boden.

Hierna ging men naar buiten, waar,
na enkele woorden van de rector,
de heer D. C. L. van Dijk, vier leer
lingen van het lyceum het plastiek
onthulden.

Het brons-plastiek, dat is gegoten
bij de firma Joosten te Soest, is 5’2
meter hoog en 3 meter breed. Gust
Romijn heeft met deze speelse com
positie willen uitdrukken het uit—
vliegen en de groei van de jeugd.

De heer Bakema sprak over de be
tekenis van het beeld in verband met
het schoolmilieu. Hij noemde het
plastiek een bronzen vorm in de
ruimte.

In het slotwoord bracht de rector
dank aan de schepper van het kunst
werk en vooral ook aan de architect
van de nieuwe school, die deze ge

Gust Romijn bij zijn werk. m~aktha~.to~één. waarin het voor



Gemeente archief Rotterdam

Rotterdams Accent 1961
Uitg. Ad. Donker, Rotterdam

Artikel van C. Doelman
“Beelden onder de mensen”, over Zadkine, Henry Moore, Naum Gabo,

Marino Marini, Umberto Mastroianni,
Wessel Couzijn, Oswald Wenckebach
en Gust Romijn

En tenslotte: 66k een moderne Rotterdammer erbij. Gust Romijn met een
kloeke plastiek in brons op straat bij de ingang van het nieuwe Montessori
Lyceum. Abstract. Het stelt niets voor. Niet iets anders. Geen vleesetende
plant. Het stelt alleen — net als Gabo’s constructie (maar wel heel anders dan
weer) — zichzelf voor! Vitaal van beweging, aan welke kant men het ook
bekijkt. Met haar expressieve vormentaal doet de ruimtelijke werking van
Romijns plastiek het heel goed bij de ingangspartij van Bakema’s schoolge
bouw.

Maar we hopen op meer.
Van Nederlanders, die de nieuwe ontwikkeling van de beeldhouwkunst

volgen en van Rotterdammers. Van buitenlanders dan eveneens! Lipchitz zou
het in het nieuwe Rotterdam zo mooi doen. En een groot brons van Henry
Laurens. Een vrijstaand beeld van Henry Moore ook. Verlanglijstjes zijn niet
zo moeilijk te maken. En men kan ze altijd uitbreiden.

Het goede begin is er intussen. Als halfwerk zou dit echter vergeten raken,
indien het geen vervolg kreeg, dat er bij past. O~rel: Rotterdam begon in een
grote stijl, waarop de ganse internationale kunstwereld met welgevallen ja
loers is. Het begon in de nieuwe stijlen van onze tijd, waarin ook de nieuwe
stad ii~,erd en wordt gebouwd. Het begon — en dat is een ~‘kardinaal punt —

daarenboven met een artistiek niveau, dat voor het vervolg verplichtingen
stelt!

Maar daaraan k~n voldaan worden. Om nog eens de Franse criticus te ci
teren: Rotterdam bewees, dat het geen utopie behoeft te zijn, wanneer men
vraagt de beste eigentijdse beelden op de straten en op de pleinen te plaatsen.
Daar waar ze horen, waar elke kunstenaar ze droomt: onder de mensen. Beel
den voor de gewone man, zijn vrouw en kind. Opdat zij hun eigen tijd leren
herkennen. Het mysterie daarvan ook. Want wel blijft elke tijd, zoals Thorn
ton Wilder eens opmerkte, een geheim voor zichzelf, maar daar kan men dan
toch een intens contact mee krijgen door de kunst, die de tijd voortbrengt.

Er staan prachtige klassieke beelden in klassieke steden.
Men kan er het verleden dier steden mee leren doorgronden.
Maar Rotterdam leeft n~i en naar de toekomst.
Zo ook breide zich zijn openbare beeldenbezit uit!



BK &STAD 29januari1997

Adres : SCHIMMELPENNINCSTRAAT 20 wijk/krt : E/T3
Projekt : Montessorilyceum (ABvo) Obj. nr/nm : 276

Kunstenaar : Romijn, Gust
Object titel
Object- : bron lastiek op hoge paal, vleugel

omschrijving : vormen
Object aanduiding : bronspiastiek op kolom
Oplevering : 1960
Lokatie : buiten/openbaar
Situering : bij entree school, op trottoir
Plaatsing : 1960

Bk&STAD index : STADSGALERIE

Materialen brons
Techniek gietsel
Afmetingen H=2,5m
Konstruktie vrij staand
Fundatie op betonnen kolom
Onthulling
Betreft opdracht bij bouw
Opdrachtgever
Geldbron ~-rege1ing
Object kosten

Bk_advies
Projekt architect : Broek & Bakema, vd
GW? : .N. GW nummer
Eigenaar objekt
Funktioneel beheer : schoolbestuur
Technisch beheer : schoolbestuur
Kwetsbaarheid Publiek: * Object: *

Funktionele opneming : 01-04-89 door : GL voldoet : .J.
Technische opneming : 01-04-89 door : GL voldoet : .N.

Toelichting:
TECHN
door uitzetting dook is kop betonkolom gescheurd; beeld zou plotseling kunnen
vallen (op kinderen die er dagelijks onderdoor 1 open. Na opneming heeft
R.Driesen schoolbestuur geattendeerd
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