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Afb. 0.1. - (omslag) Schoolgebouw Tolhuisstraat 2013.

Afb. 0.2. - Voorgevel schoolgebouw Tolhuisstraat, bestekstekening 1906 (Bron tekening: GAR).

Afb. 0.3. - Langsdoorsnede schoolgebouw Tolhuisstraat, bestekstekening 1906 (Bron tekening: GAR).
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Afb. 0.2. -  Schoolgebouw Tolhuisstraat, jaren twintig? 
Op de achtergrond zijn vaag nog de kunstig versierde schoorstenen te zien. (Bron foto: KBO).
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1.1. Historisch overzicht 

Het schoolgebouw met gymlokaal in de Tolhuisstraat is in of net na 1906 gebouwd onder leiding van 
(voromalig) directeur der Gemeente Werken ir. G. J. de Jongh. Vanaf de jaren ’30 heeft het schoolge-
bouw op de begane grond en op de eerste verdieping een andere functie gekregen, namelijk die van 
Katendrechts Volkhuis. Voor deze functie is het gebouw intern verbouwd, met name in de jaren ’60. In 
de jaren ’70 werd de gymzaal aan de achterzijde uitgebreid. Aan het eind van de jaren ’80 zijn beide 
functies eruit gegaan. Momenteel worden gedeeltes van het gebouw gebruikt door een kunstenaarscol-
lectief. Het gebouw heeft op dit moment nog geen monumentenstatus.

1906    Gebouwd als school voor gewoon lager onderwijs, met gymnastiekzaal

1938-1939  De lokalen op de begane grond en eerste verdieping worden ingebruik genomen 
   voor het net opgerichte Katendrechts Volkshuis. Rond deze tijd werd de boven 
   ste verdieping in gebruik genomen door de Rooms Katholieke St. Felixschool

1940-1945  Schade door de havenopblazingen in 1944. Daarna gebruikt als opslag voor 
   meubels. Na de oorlog gebruikt als centrum voor Britse hulpverleningteams

1954   De naam van de St. Felixschool wordt veranderd in St. Paulusschool

1963   Verbouwing. Tussen alle lokalen op de begane grond, en tussen enkele lokalen 
   op de eerste verdieping worden de glazen afscheidingswanden verwijderd. Op 
   de begane grond zaal met toneelpodium gemaakt. Systeemplafonds in gangen 
   en vroegere lokalen op de eerste verdieping.

1972   Brandtrap aan achtergevel gemaakt

1977   Gymzaal wordt uitgebreid

1979-1980  Verbouwing: Nog lager plafond aangebracht in gang op begane grond. Nieuw 
   podium. Rommelzolder verbouwd tot soos/disco, pottenbakkersruimte en knut- 
   selhok. Hok in trapruimte gebouwd. Systeemplafonds in gang langs trap.

1980   Omnummering Tolhuisstraat.  Het adres van de school verandert van nr. 27 naar 
   nr. 107

1983   Naam van de school wordt veranderd in Regenboog-Katendrecht

Eind jaren ’80  School vertrekt uit het gebouw. K.S.V. moet fuseren met de Boei. Hieruit onstaat  
   per 1 jan. 1991 ’t Steiger. Deze organisatie wordt gehuisvest in een gebouw aan  
   de Fruitlaan.

2000   Sommige lokalen tijdelijk weer in gebruik door de Globetrotter (de vroegere 
   Regenboog-Katendrecht)

? - 2013  Gebouw staat grotendeels leeg. Begane grond wordt gebruikt door kunstenaars. 
   Sommige lokalen worden gebruikt voor cursussen.

1. SAMENVATTING
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1.2 Waardenstelling

Het gebouw vormt een markant punt in de Tolhuisstraat, die een van de weinige restanten is van de 
historische en inmiddels grotendeels verdwenen wegenstructuur in Katendrecht. Het schoolgebouw 
zelf maakt deel uit van de nieuwe invulling die Katendrecht kreeg rond het begin van de 20e eeuw, 
toen Katendrecht door het graven van de Maashaven en de Rijnhaven een schiereiland werd, en vormt 
een uitdrukking van de grootschalige veranderingen in de wijk in deze  periode. 

Het schoolgebouw is een van de meer dan 100 scholen die onder leiding van de directeur der Ge-
meente Werken ir. G. J. de Jongh zijn gebouwd in de laatste decennia van de 19e eeuw en het eerste 
decennium van de 20e eeuw. In de tegenstelling tot de meeste van zijn scholen staat het niet op een 
binnenterrein maar direct aan de straat en het heeft daarom een iets rijker versierde gevel dan de 
meeste van zijn scholen. Zo is de voorgevel versierd met hardstenen blokken, banden, topstukken, 
heeft de hoofdtoegang een gedetailleerde hardstenen omlijsting, hebben de kozijnen kunstig uitge-
werkte ijzeren kolommen en zijn bovenin de gevel een rondboogfries en versierde daklijst te zien. 

De oorspronkelijke indeling van het gebouw is grotendeels nog aanwezig, evenals oorspronkelijke 
interieuronderdelen en -afwerkingen, zoals een aantal houten/glazen afscheidingswanden, de trap, 
verschillende soorten tegelwerk en versieringsdetails, zoals gesmeed ijzeren rozetten en decoratief 
uitgewerkte consoles. 

Ten slotte vormt het gebouw een zeer belangrijk onderdeel van het cultureel geheugen van de wijk. 
Vele Katendrechters hebben er op school gezeten of meegedaan aan buitenschoolse activiteiten in het 
Volkshuis.

1. SAMENVATTING

Afb. 1.1. - Het schoolgebouw vormt een markant punt in de Tolhuisstraat.
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2.1 Katendrecht 

2.1.1. Oorsprong

Het schiereiland Katendrecht, in de volksmond ook wel ‘de Kaap’ genoemd, is een wijk in Rotterdam 
Zuid in de deelgemeente Feijenoord. De wijk is gelegen tussen de Rijnhaven en de Maashaven. De 
naam ‘Katendrecht’ duikt voor het eerst op in 1199. Het gaat hier om de ambachtsheerlijkheid Katen-
drecht, welke behoorde aan de heer van Putten en eigenlijk niet op het huidige schiereiland ligt.  Waar 
de naam vandaan komt is onduidelijk; de meningen hierover lopen uiteen van o.a. een ‘verzelfstan-
digde grond waar een kleine woning  op gebouwd was’ (een ‘kate’), waarbij ‘drecht’ duidde op een veer 
of waterloop, tot een verwijzing naar een Duitse volksstam, de C(h)atten, die rond het begin van de 
jaartelling in het gebied zou hebben gewoond . De naam ‘Katendrecht’ werd niet alleen gebruikt voor 
de ambachtsheerlijkheid, maar o.a. ook voor de polder Katendrecht, Klein-Katendrecht of Oud-Katen-
drecht, Groot-Katendrecht en voor het gehucht dat rond circa 1600 ontstond rondom het Veer waar 
reizigers de Nieuwe Maas over konden steken. Reeds in een oorkonde van 6 juli 1323 werd melding 
van dit Veer gemaakt. Door de heer van Putten werd hier een tolhuis gebouwd, wat nog terug te vinden 
is op ondermeer een kaart uit circa 1700 (zie afbeelding). De huidige naam ‘Tolhuisstraat’, waaraan in 
het begin van de 20e eeuw het schoolgebouw is gebouwd, verwijst nog naar dit inmiddels verdwenen 
tolhuis, waar degenen die de rivier over wilden steken tol moesten betalen.

2.1.2. Van gehucht naar schiereiland

In 1811 werd het gehucht Katendrecht aan Charlois toegevoegd, terwijl het in 1816 weer een zelfstan-
dige gemeente werd - aan drie zijdes omringd door de gemeente Charlois. Gedurende de 19e eeuw 
was Katendrecht een welvarend dorp waar de Rotterdamse elite buitenverblijven had voor de zomer-
maanden. In 1873 werd Katendrecht wederom met Charlois  samengevoegd. In 1887 werd bij het 
dorp een haven gegraven, die later ‘de eerste Katendrechtse Haven’ werd genoemd. In 1895 werd de 
gemeente Charlois, waartoe Katendrecht toen behoorde, geannexeerd door de gemeente Rotterdam, 
die behoefte had aan ruimte om haar haven uit te kunnen breiden. Onder leiding van de Directeur der 
Gemeentewerken, ir. G.J. de Jongh, werden vervolgens de tweede Katendrechtse Haven (1895-1896) 
Rijnhaven (1887-1895), Maashaven (1898-1905) gegraven. Door het graven van de Maashaven werd 
Katendrecht afgesneden van Charlois en werd het een smal schiereiland, al was het in het begin nog 
even met Charlois verbonden door middel van twee dijken (zie kaart uit 1900) Van het oude gehucht 
Katendrecht werden grote delen gesloopt voor de aanleg van de havens, pakhuizen, spoorwegen etc.
Vanwege de arbeidsmogelijkheden van de nieuwe havens trokken vele werklozen uit Zeeland en 
Noord-Brabant naar Katendrecht en voor deze nieuwkomers werden tussen 1894 en 1908 een geheel 
nieuwe arbeiderswijk gebouwd.1 Het stedenbouwkundig plan volgt strikt de regels van de bouwveror-
dening uit 1887 op het gebied van hygiëne, preventie van bouwvalligheid en brandgevaar, en is waar-
schijnlijk afkomstig van De Jongh.2 

2.1.3. De sfeer in Katendrecht

Door de overslag van erts en kolen, probleemgevallen onder de havenarbeiders en prostitutie was de 
sfeer er niet altijd aangenaam en kreeg de wijk in deze tijd een slechte naam. Toen in 1911 Rotterdam-
se zeelieden staakten werden Chinese stakingsbrekers gehaald, die zich op Katendrecht vestigden, 
wat het begin was van het latere Katendrechtse Chinatown.
Terwijl er voor de Tweede Wereldoorlog al een stevige uitgaanssfeer in Katendrecht heerste met vele 
cafés en dames van lichte zeden, verplaatste na het bombardement van 14 mei 1940 het gehele Rot-
terdamse uitgaansleven zich hierheen. Voor Duitse soldaten was het tijdens de oorlog echter verboden 
om zich in Katendrecht te begeven (i.v.m. het vermijden van geslachtsziektes), maar aan het einde 

2. DE HISTORIE VAN HET GEBIED



Schoolgebouw met gymnastiekzaal                                   9 

van de oorlog bliezen ze de haveninstallaties op, waardoor ook een groot aantal Katendrechtse pan-
den beschadigd raakten. Na de oorlog bleef Katendrecht een bloeiende uitgaanslocatie, tot het in de 
jaren ’70 uit de hand liep met de prostitutie. De wijkbewoners kwamen in actie, waarop grootschalige 
stadsvernieuwing en het verwijderen van de overlastgevende prostitutie volgden.  Desondanks was de 
wijk tussen 1990 en 2000 een desolate buurt. Na 2000 vonden er renovaties en nieuwbouw plaats in 
de wijk, werd een voetgangers- en fietsbrug over de Rijnhaven gelegd en werden weer nieuwkomers 
aangetrokken.3 

2.2. De Tolhuisstraat

2.2.1. Drie historische hoofdwegen

Door de eeuwen heen waren er drie 
belangrijke wegen in het gebied dat nu 
het schiereiland Katendrecht is gewor-
den. Zoals op de kaart uit circa 1700 te 
zien is liep er ten zuidwesten van het 
Veer een weg over de Katendrechtsche 
(Zee)dijk, waaraan het tolhuis stond (zie 
afb. 2.1). Ten noordoosten van het Veer 
liep een weg over de Bre(e)de Hilledijk. 
Tenslotte lag er ten zuidoosten van het 
Veer een derde dijk, waarop een weg 
liep die ondermeer de Oude Weg werd 
genoemd.4  Deze weg maakte deel uit 
van de postroute van Rotterdam naar 
Dordrecht en werd tijdens het bewind van 
Napoleon bestraat.5 De weg werd dan ook 
wel Dorts(ch)estraatweg genoemd en was 
toentertijd een van de weinige Rijkswegen 
in het land.6  

Op de kaart van 1834 zien we echter wat 
interessants gebeuren: de Oude Weg lijkt 
een afsnijdroute gekregen te hebben, van 
iets ten zuiden van het gehucht in een 
rechte lijn naar het Veer (zie afb. 2.2)! 
Waarschijnlijk is deze afsnijdroute aange-
legd tijdens het Napoleontische bewind 
en is het deze route die werd bestraat. 
Het oude, bovenste gedeelte van de 
Oude Weg, dus het gedeelte waar zich 
een bocht in bevond en dat dwars door 
het gehucht liep, zal door de afsnijdroute 
van verkeer ontlast zijn. Dit gedeelte van 
de weg is nu precies het deel dat later de 
tegenwoordige Tolhuisstraat wordt.

 

Afb. 2.1. Kaart van circa 1700 (bewerkt) met daarop de drie hoofd-
wegen en het veer (geel) en het tolhuis (rood). (Bron kaart: GAR)

Afb. 2.2. Kaart van 1834 (bewerkt) met daarop de drie hoofdwegen 
en het veer en de afsnijdroute (geel). In stippels is aangeven waar 
later het schoolgebouw zal komen (rood). (Bron kaart: GAR)

2. DE HISTORIE VAN HET GEBIED
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Sinds de opening van de Willemsbrug over de Nieuw Maas in 1878 had het Katendrechtse Veer zijn 
belang verloren. Hetzelfde gold natuurlijk ook voor de wegen van en naar het Veer. Toen de Maasha-
ven tussen 1898 en 1905 werd aangelegd werd deze dan ook dwars door de Dortsestraatweg en de 
Tolhuisstraat heen gegraven (zie afb. 2.3 en 2.4)! Hetzelfde lot onderging de weg over de Katendrecht-
se Dijk, waarvan de naam overigens veranderd werd in Katendrechtselaan/-straat.

2. DE HISTORIE VAN HET GEBIED

Afb. 2.3. Kaart van 1900 (bewerkt) met daarop de drie hoofdwegen en de afsnijdroute (geel). Door het graven van de Maasha-
ven wordt Katendrecht een schiereiland. In stippels is aangeven waar in 1906 het schoolgebouw zal komen (rood). (Bron: GAR)

Afb. 2.4. Kaart van 1903 (bewerkt) met daarop de drie afgesneden hoofdwegen (geel). In stippels is aangeven waar in 1906 
het schoolgebouw zal komen (rood). (Bron kaart: GAR)
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2. DE HISTORIE VAN HET GEBIED

In deze periode werden er op het nieuwgevormde schiereiland vlot vele straten aangelegd die lood-
recht op elkaar staan, zoals te zien is op de kaart uit 1903 (zie afb. 2.4). De Tolhuisstraat vertoont 
grote lege stukken, onder andere op de plek waar een paar jaar later de school zal verschijnen. Op de 
kaart uit 1910 is het schoolgebouw wel te zien, evenals de vele andere gebouwen die in die jaren in de 
nieuwe straten van de wijk verrezen (zie afb. 2.5). 

Hoewel het door de aanleg van de nieuwe straten en met name door de afsnijding van Charlois door 
de aanleg van de Maashaven moeilijk is te herkennen, blijft de Tolhuisstraat, samen met wat er resteert 
van de vroege Katendrechtse Dijk en de Brede Hilledijk, een van de oudste straten van Katendrecht en 
getuigt de straat van de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur van de wijk (zie afb. 2.6).

Omstreeks 1980 is de Tolhuisstraat hernummerd, waardoor de school niet langer nr. 27, maar nr. 107  
als adres kreeg.7

Afb. 2.5. Kaart van 1910 (bewerkt) met daarop de drie afgesneden hoofdwegen (geel). Het in 1906-1907 gebouwde school-
gebouw is op de kaart te zien (rood), evenals de bewaarschool op het binnenterrein erachter. (Bron kaart: GAR)

Afb. 2.6. Kaart van de huidige situatie (bewerkt) met daarop de drie afgesneden hoofdwegen (geel) en de school (rood). 
(Bron kaart: Google Maps)
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2.2.2. Omringende gebouwen in de Tolhuisstraat

Vlak voordat de school gebouwd werd stond alleen aan de 
noord- en de zuidzijde van het blok een aantal woningen, 
zoals te zien is op een kaart uit 1903. Vroegere bebouwing zal 
toen reeds grotendeels gesloopt zijn geweest. Op een kaart 
van 1910 is er al duidelijk meer bebouwing te zien rondom de 
nieuwe school: Behalve de noord- en zuidzijde is nu ook de 
westzijde van het blok volgebouwd met woningen, en op het 
binnenterrein achter de school is een bewaarschool (kleuter-
school) neergezet. De ingang van deze school was te bereiken 
via de poort aan de noordzijde van het schoolgebouw voor g.l.o. 
in de Tolhuisstraat (zie afb. 2.8). In 1923 werd ten noordoosten 
van dit schoolgebouw het Patronaat gebouwd door de stichting 
Sint Franciscus Liefdewerk (zie afb. 2.9). In het begin van de ja-
ren ’70 brandde dit houten gebouw af. In 1979 werd het project 
Tonika (Tolhuisstraat-Nieuwbouw-Katendrecht) ten noorden van 
de school gerealiseerd. Vanwege verloedering en overlast werd 
in 2007 de Poort over de weg gesloopt.8 

2. DE HISTORIE VAN HET GEBIED

Afb. 2.7. Situatie in 1923 met de school 
(rood), de bewaarschool op het binnenterrein 
daarachter (geel) en het patronaat ernaast 
(groen). (Bron kaart: GAR)

Afb. 2.8. Foto uit 1932 van de ingangspoort (direct rechts 
van de school voor g.l.o.) naar de bewaarschool, met 
rechts daarnaast het patronaat. (Bron foto: KBO).

Afb. 2.9. Foto van het patronaat, vermoedelijk vlak na de bouw 
in 1923. (Bron foto: KBO) 
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3. DE HISTORIE VAN HET GEBOUW

3.1. De school

3.1.1. Het ontwerp van de school; 1905-1906

Zoals al is vermeld is het stedenbouwkundig plan voor de inrichting van het schiereiland Katendrecht 
vermoedelijk afkomstig van G.J. de Jongh. Of hij ook zelf de architect is geweest van het schoolge-
bouw voor G.L.O. (gewoon lager onderwijs) met gymnastiekzaal op de Tolhuisstraat 27 (nu 107) is niet 
volledig duidelijk, al is hij in ieder geval wel bij de totstandkoming ervan betrokken geweest. In het Ge-
meente Archief zijn er namelijk twee brieven van hem aan de Commissie voor de Plaatselijke Werken 
over het ontwerp van de school te vinden. In de eerste brief, van 28 november 1905, schrijft hij over 
een voorstel van de Commissie voor het Openbaar Onderwijs om een nog beschikbaar krediet van fl. 
60.000 voor de bouw van een school voor G.L.O. op een nog nader aan te wijzen terrein te bestem-
men voor de stichting van een school op het aan de Tolhuisstraat reeds gereserveerde terrein. Hij geeft 
aan dat het gymnastieklokaal ook gebruikt zal kunnen worden door de school aan de Rechthuisstraat. 
In zijn verdere toelichting van het voorlopige plan vermeldt hij dat de school volgens de toentertijd nor-
male afmetingen is ontworpen en bespreekt hij zaken zoals de lichttoetreding, bergruimte, een speel-
plaats etc: ‘De school voor gewoon lager onderwijs bevat 12 leerlokalen, van de gewone afmetingen 
en verdeeld over een beganegrond en twee verdiepingen. De lichtschepping is vrijwel op het Oosten. 
Verder is gerekend op de noodige accessoires en bergruimten voor leermiddelen, enz, terwijl achter 
een gedeelte van het gebouw eene speelplaats beschikbaar is, die zich uitstrekt tot de erven der pan-
den aan de Rechtshuislaan.
In direkte verbinding met de school is een gymnastieklokaal van de gewone grootte, 9 bij 18 M, ontwor-
pen. Met het oog op het gemeenschappelijk gebruik is de vestibule der school voor G.L.O. eenigszins 
ruimer dan anders; hare breedte bedraagt in dit geval 3 M. Bij het gymnastieklokaal behoort nog eene 
kleedkamer en de noodige accessoires (privaten, urinoirs, kolenbergplaats). De kosten van den bouw 
der school met gymnastieklokaal worden op f 78000,- geraamd, de meubileering inbegrepen.’9  
In zijn brief van 28 mei 1906 aan de Commissie biedt hij vervolgens de aanbestedingsstukken aan, 
bestaande uit het bestek en één blad met alle tekeningen, een situatieplan en een begroting. Hij merkt 
nog op dat in het definitieve ontwerp rekening is gehouden met het verzoek van Burgemeester en Wet-
houders om op de eerste verdieping een dagverblijf voor de onderwijzers te maken en om de luchtkol-
ken met verticale roosters te construeren.10 

3.1.2. Scholenbouw onder leiding van ir. G.J. de Jongh, Directeur der Gemeentewerken

De school in de Tolhuisstraat is bij lange na niet de enige waar De Jongh zich mee bemoeid heeft. Ge-
durende zijn periode als Directeur der Gemeentewerken (1879-1904) werden maar liefst 118 scholen 
gebouwd, vijf keer zoveel als in de 30 jaar daarvoor.11 Een krantenartikel uit 1904 ter ere van zijn zilve-
ren jubileum als Directeur spreekt zelfs van de bouw van vele scholen ‘naar het systeem De Jongh’.12 
Toch was er ook behoorlijk wat kritiek op deze scholen. Zo verweet men De Jongh wel eens dat hij bij 
deze gebouwen te ver ging in het vermijden van versieringen. Doordat de scholen vaak op binnen-
plaatsen gebouwd werden hoefde, volgens hem, niet veel aandacht besteed te worden aan het uiterlijk 
van de scholen, omdat deze vanaf de straat toch niet zichtbaar waren. Dit spaarde kosten, evenals de 
lage grondprijs van de binnenterreinen. Ook werd zo het doordringen van straatlawaai in de scholen 
vermeden. Maar behalve de schaarse decoratie waren er ook andere punten van kritiek op de binnen-
terreinscholen, namelijk de daar soms slechtere daglichttoetreding en het schaarse groen. 
De Jongh kon de negatieve adviezen van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs niet waar-
deren. In een rapport van 6 april 1907 hoonde hij de commissie en ook medici ‘die zich met de techniek 
gaan bemoeien’. Zijn nadrukkelijke melding in de brief van 28 mei 1906 van de daglichttoetreding uit 
het oosten in de school aan de Tolhuisstraat moet vermoedelijk in het licht van deze discussies gezien 
worden!13  
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De school bevindt zich overigens, als uitzondering, helemaal niet op een binnenterrein, maar is direct 
aan de Tolhuisstraat zelf gelegen. Wel is, in verband met kostenbesparing, een duidelijk verschil te 
zien in materiaalgebruik en decoratie tussen de voorgevels- en de zijgevels en achtergevel. Zo zijn aan 
de voorzijde een aantal hardstenen versieringselementen te zien, zoals blokken, banden, overgangs-
stukken, letterplaten en kunstig gevormde topstukken en schoorstenen (deze laatste, zie afb. 0.1, zijn 
inmiddels verwijderd) en ook is de daklijst versierd. Tevens is de hoofdingang omlijst door verschil-
lende, sober versierde, hardstenen elementen en zijn er gesmeed ijzeren panelen aangebracht. De 
decoratie in de voorgevel bestaat uit een combinatie van rationalistische en jugendstil-details.14 Ook 
is er in de voorgevel gebruik gemaakt van een ander soort baksteen (rode verblendsteen) dan in de 
overige gevels (gelijkkleurig hardgrauwe bakstenen) (zie afb. 3.1).15  

Afb. 3.1. Een detailfoto van de 
voorgevel, 2013. De voorgevel is 
versierd met hardstenen blokken 
en banden, overgangsstukken, 
letterplaten en topstukken etc. Ook 
kraagstenen, dorpels en lateien zijn 
uitgevoerd in hardsteen. Verder is 
de gevel bovenin versierd met een 
rondboogfries en worden de lateien 
gestut door sierlijk afgewerkte, 
slanke, gegoten ijzeren kolommen. 
Tevens is de hoofdingang omlijst 
door verschillende, sober versierde, 
hardstenen elementen. 
De versierde schoorstenen zijn 
verdwenen.

3. DE HISTORIE VAN HET GEBOUW
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3.1.3. Het onderwijs in het gebouw door de jaren heen

Toen de school aan de Tolhuisstraat in 1906 gebouwd werd, werd deze gebouwd als een school voor 
gewoon lager onderwijs (G.L.O.). Tot 1923 was er Katendrecht geen Rooms Katholiek onderwijs; De 
wijk was namelijk een onderdeel van de parochie aan het Afrikaanderplein, waar men al een R.K. 
school had. In 1921 vestigden de paters Kapucijnen echter een rectoraat op Katendrecht en in het jaar 
daarna vroeg pater Richardus toestemming om een R.K. school te stichten. Na handtekeningen inge-
zameld te hebben van ouders die hun kinderen op de nieuwe R.K. school zouden willen onderbrengen 
werd hem hiervoor toestemming verleend. Hierop stichtte het rectoraat een Rooms Katholieke school 
aan de Brede Hilledijk 231, de St. Felixschool,16 voluit de Felix van Cantaliciëschool.17  

Tijdens de crisis in het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw vertrokken veel gezinnen uit 
Katendrecht. Hierdoor kwamen lokalen in de openbare school aan de Tolhuisstraat leeg kwam te 
staan, waarop de St. Felixschool in de bovenste verdieping introk.18 Inmiddels waren de onderste 
verdiepingen van het gebouw al in gebruik genomen als Katendrechts Volkhuis (zie par. 3.2).
Gedurende de oorlog was de school de meeste tijd dicht. Kinderen bleven vanwege het oorlogsgevaar 
binnen, of waren naar het platteland geëvacueerd. 

Na de oorlog ging men met het onderwijs op de bovenste verdiepingen in het gebouw verder en telde 
de school 70 kinderen, wat helaas net een te klein aantal was om subsidie te ontvangen. Na stevige 
onderhandelingen met de gemeente kreeg men toch subsidie en ging de school hiermee op 1 septem-
ber 1950 van start, met als hoofd van de school de heer A. Smit.19 In een bepaalde periode heeft er 
trouwens nog even in twee lokalen een crèche op de eerste verdieping gezeten.20 Op 1 januari 1958 
werd de St. Felixschool (die in 1934 door het Katendrechtse parochiebestuur van de H. Margaretha 
Maria Alacoque de school over was genomen) weer onder het bestuur van de Rotterdamse vereniging  
voor Katholiek onderwijs geplaatst. De naam van de school was inmiddels gewijzigd in ‘St. Paulus-
school.’ Dat de leerkrachten uit deze periode een grote indruk op sommige scholieren hebben gemaakt 
getuigt een website met herinneringen en verhalen aan hoofdmeester Smit, meester Leo Kokken, 
juffrouw Riek Degenkamp en meester Hans Perquin.21 Andere namen van onderwijzers van de school 
zijn meester Van Hal, Di(r)ks, broeder Ferry, juffrouw Van Gennep, juffrouw Marina, meester Stolk, en 
broeder Wehnes. Meester Ben Wehnes stond erom bekend een aap, genaamd ‘Tango’, de school in 
gehaald te hebben en de verzorging van deze op zich te hebben genomen. Meester Perquin gaf op 
zondagochtenden na de kerk danslessen in het Patronaat.22

In 1983 werd op voorstel van de ouders de naam van de school veranderd in de  ‘Regenboog’. Om 
verwarring met een gelijknamige school in Beverwaard te voorkomen werd ‘-Katendrecht’ aan de naam 
van de school toegevoegd. Weer later werd de naam veranderd in ‘Globetrotter’.23 De school is eind 
jaren tachtig uit het schoolgebouw aan de Tolhuisstraat weggetrokken en samen met de openbare 
basisschool De Schalm in één pand getrokken. 

Een paar jaar geleden heeft de Globetrotter weer een eigen gebouw gekregen, op de kop van de 
Kaap. In 2000 zijn echter de lokalen op de tweede verdieping van het schoolgebouw in de Tolhuis-
straat vanwege ruimtegebrek van de Globetrotter weer enige tijd in gebruik geweest.24 Momenteel vindt 
er planvorming plaats binnen de Globetrotter om definitief terug te gaan naar het historische school-
gebouw in de Tolhuisstraat.

3. DE HISTORIE VAN HET GEBOUW
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Afb. 3.2 (linkerpagina, boven) Een (vooroorlogse?) foto in een klaslokaal. Op de foto zijn de houten/glazen afscheidingswand 
tussen de lokalen, de houten schoolbankjes en de historische gasverlichting duidelijk te zien, evenals het typische tegel-
patroon, de borstweringbanden en het binnenlichtkozijn. (Bron foto: KBO)

Afb. 3.3 (linkerpagina, onder) Een foto in een klaslokaal (jaren ’50?). De schoollokalen zijn gemoderniseerd. De gas-
verlichting is niet meer te zien en de paneeldeur heeft een voorzetplaat gekregen, evenals het ventilatierooster in het 
ventilatiekanaal in de hoek. Ook de schoolbankjes zijn gewijzigd. (NB Mogelijk is achterin dit lokaal geen afscheidingswand 
te zien omdat het een van de noordelijkste lokalen zou kunnen betreffen, die met een muur beëindigd werden). 
(Bron foto: KBO)

Afb. 3.4 (rechterpagina, boven) In augustus 2000 was de school tijdelijk weer even in gebruik. Op de foto staat meester Aad 
Janse met zijn klas (vriendelijke mededeling B. van Wevering) Het typische tegelpatroon is duidelijk te zien. (Bron foto: KBO)

3. DE HISTORIE VAN HET GEBOUW
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3.1.4. Ruimtelijke indeling 

Men kon de school betreden via de hoofdingang aan de Tolhuisstraat, vanwaar men in een brede 
vestibule terecht kwam die links toegang gaf tot de school en rechts tot de gymnastiekzaal. Als men 
de plattegrond (afb. 3.6) nadert bekijkt blijken het schoolgedeelte en de gymnastiekgedeelte niet exact 
in dezelfde lijn te liggen. Er lijkt sprake te zijn van een - zeer subtiele - knik tussen deze twee gebouw-
delen, die onopvallend opgelost wordt in het middelste bouwdeel, waar de vestibule zich bevindt (afb. 
3.5). In het bestek zijn de maten van de net-niet-rechthoekige vestibule en de daar boven liggende 
ruimtes dan ook minder precies opgegeven dan van de overige ruimtes, die wel rechthoekig zijn. Zo 
staat er bij de vestibule evenals bij de daarbovenliggende gang en onderwijzerskamer een gemiddelde 
breedte vermeld in plaats van een exacte breedte zoals bij de andere ruimtes.

In de zuidgevel bevond zich een tweede ingang tot de school. Deze was te bereiken via een poort in 
de Tolhuisstraat aan de zuidzijde van het gebouw. De poort aan de noordzijde van het gebouw gaf 
zoals gezegd toegang tot de bewaarschool die erachter op het binnenterrein lag.

Vanuit zowel de hoofdingang als de zij-ingang kwam men terecht in een gang met een trappenhuis 
waaraan zich vier lokalen bevonden, met afmetingen van 6,1 m. bij 7,1 m. Aan de andere zijde van 
de gang bevonden zich rijen privaten en urinoirs. De indeling op de bovenliggende twee verdiepingen 
was vrijwel hetzelfde als beneden. Enkele kleine verschillen waren dat zich op de begane grond bij het 
trappenhuis een spreekkamer bevond, en op de eerste verdieping, mooi symbolisch boven de hoofd-
ingang, een dagverblijf voor de onderwijzers, waar zoals vermeld door Burgemeester & Wethouders 
specifiek om gevraagd was.

Afb. 3.5. Detail van de bestektekening uit 1906 waarin te zien is dat er een lichte knik in het gebouw zit: de rooilijn van het 
schoolgedeelte (rood) loopt niet exact door in die van het gymzaalgedeelte (groen); Ze kruisen elkaar in de net-niet-rechthoe-
kige vestibule (geel), waar de knik wordt opgelost. (Bron tekening: GAR)
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Afb. 3.6. Plattegronden van het gebouw uit 1906 (bewerkt) met daarin aangegeven de toegangen en de functies van de 
ruimtes. (Bron tekening: GAR)
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3.1.5. Afwerking

3.1.5.1. Deuren en deurkozijnen

De voordeur bestaat uit een dubbele deur van teakhout. In de tekening van de gehele voorgevel is de 
deur net iets anders getekend dan in een detailtekening van de voorgevel (afb. 3.7). De voordeur is 
gemaakt zoals hij in detailtekening is weergegeven (afb. 3.8). Tegenwoordig zijn de panelen aan de on-
derzijde afgeplaat. Ook is de brievenbus in de rechterdeur dichtgezet met een kleine plaat. Het sierlijk 
uitgevoerde ijzeren traliewerk is wel in het zicht gelaten (afb. 3.9). De zij-ingang, gelegen aan de zuid-
gevel, had ook een dubbele teakdeur, maar deze is vervangen door een moderne invulling (afb. 3.10).

De inmiddels verdwenen dubbele deuren in de poortjes aan weerzijden van het gebouw waren eenvou-
diger dan de voordeur en de zijdeur. Ze werden uitgevoerd in Amerikaans grenenhout, evenals de nog 
bestaande dubbele deur bovenin de topgevel bij de zolder (afb. 3.11 t/m 3.14). 

Afb. 3.7. De voordeur in de detail-tekening van de voorgevel. (Bron tekening: Archief voorm. Dienst Gemeentewerken R’dam)
Afb. 3.8. De voordeur in 1914. (Bron foto: KBO)
Afb. 3.9. De voordeur in 2013. De voordeur is oorspronkelijk, maar de panelen en de rechter brievenbus zijn afgeplaat.
Afb. 3.10. De zijdeur in de zuidgevel is vervangen.

Afb. 3.11. (l) De 
zuidelijke poort. 
De oorspronke-
lijke deuren zijn 
verwijderd. 

Afb. 3.12. (m) De 
noordelijke poort 
in 1932, met nog 
de oorspronke-
lijke deuren. 
(Bron foto: KBO)

Afb. 3.13. (r) De 
noordelijke poort. 
De oorspronke-
lijke deuren zijn 
verwijderd.
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Afb. 3.14. De deuren in de topgevel zijn nog oorspronkelijk.
Afb. 3.15. De oorspronkelijke paneeldeur naar de gootsteenkast is aan de buitenzijde afgeplaat, maar niet aan de binnenzijde.
Afb. 3.16 De oorspronkelijke paneeldeur naar lokaal 2.2. is aan twee zijdes afgeplaat.

De spreekkamer, de onderwijzerskamer, de lokalen en de bergruimten hadden paneeldeuren. De 
deuren die toegang gaven tot ruimtes waar zich scholieren bevonden (de lokalen, de kleedkamer, de 
privaten en urinoirs) waren zogenaamde ‘glasdeuren’ (deuren met een groot raam). Bij de privaten 
waren opvallend genoeg op de begane grond de onderste ruiten van slechts twee van de privaten en 
op elke verdieping van slechts één privaat voorzien van matglas. Misschien waren dit de privaten voor 
de onderwijzers? Kennelijk wilde men in ieder geval de scholieren te allen tijde goed in het oog kunnen 
houden!

Afb. 3.17. Foto 
van de klas 
van mr. Baron.
Links op de 
foto is de 
toegangsdeur 
naar het lokaal 
te zien, met 
onderin een 
lichtergekleurd 
paneel, en 
bovenin een 
raam met roe-
denverdeling. 
Rechts op de 
foto is de-
houten/glazen 
afscheidings-
wand tussen 
dit lokaal en 
het vclgende 
lokaal te zien. 
De onderste 
ruitjes waren 
hier van mat-
glas. (Bron 
foto: KBO)
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Terwijl veel van de originele deuren vervangen zijn, zijn er op de tweede verdieping zijn nog enkele 
oorspronkelijke deuren incl. de originele scharnieren bewaard gebleven, zij het dat de deuren zijn 
afgeplaat. Dit is goed te zien aan de deur naar de gootsteenkast, waar de panelen aan de binnenzijde 
nog wel in het zicht zijn gebleven (afb. 3.15). Ook de de respectievelijke toegangsdeuren naar lokaal 
2.2 (afb. 3.16) en 2.3 zijn oorspronkelijke paneeldeuren die later zijn afgeplaat. Hetzelfde geldt voor de 
deuren tussen respectievelijk lokaal 2.1 en 2.2., lokaal 2.2 en 2.3 en lokaal 2.3 en 2.4, die allen onder-
deel vormen van de houten/glazen afscheidingswanden (zie par. 3.1.5.2). De overige binnendeuren in 
het gebouw zijn vervangen. Wel zijn op de tweede verdieping de oorspronkelijke, geprofileerde deurko-
zijnen nog bewaard gebleven, ondanks dat er later nieuwe deuren in zijn gezet (afb. 3.18 en 3.19). Op 
de andere verdiepingen zijn de deurkozijnen wel vernieuwd (afb. 3.20 en 3.21).

Afb. 3.18. De deurkozijnen op de tweede verdieping zijn oorspronkelijk, al zijn de deuren zelf op veel plekken vervangen, zoals 
hier bij de toiletten. Rechts op de foto is de later toegevoegde tussendeur in de gang te zien.
Afb. 3.19. Oorspronkelijk, geprofileerd deurkozijn op de tweede verdieping. De deuren en toiletten zelf zijn wel gemoderniseerd.
Afb. 3.20. De deuren en deurkozijnen op de eerste verdieping zijn vervangen door eenvoudige, lagere versies.
Afb. 3.21. De deuren en deurkozijnen op de begane grond zijn vervangen door eenvoudige, lagere versies.

3.1.5.2. Afscheidingswanden

Tussen de lokalen in stonden houten afscheidingswanden (afb. 3.2, 3.17, 3.22 t/m 3.27), met daarin 
telkens twee deuren. In het bovenste gedeelte van deze wanden waren vele ruiten aangebracht. Tesa-
men met de binnenlicht- en buitenlichtkozijnen hadden de lokalen dus (op de buitenste lokalen na) aan 
vier zijden ramen, wat een grote transparantie en ruimtelijke ervaring moet hebben gegeven (afb. 3.26).

De onderste ruiten in de afscheidingswanden waren van matglas, om zo het directe zicht vanuit het ene 
klaslokaal in het andere wat te verminderen. Deze matglazen ruiten zijn op historische klassenfoto’s 
nog duidelijk te zien, alsook de oplopende houten schoolbankjes. In 1962 zijn alle op de begane grond 
en op de eerste verdieping die tussen lokaal 1.2 en 1.3 en tussen lokaal 1.3 en 1.4 afgebroken. De 
afscheidingswand tussen lokaal 1.1. en 1.2 werd daarentegen omtimmerd met zachtboard en is hier-
achter bewaard gebleven (afb. 3.24, 3.25 en 3.27). Op de tweede verdieping zijn zelfs alle oorspronke-
lijke afscheidingswanden bewaard gebleven, grotendeels verstopt achter zacht- en hardboardpanelen 
(afb. 3.23). Onderin de afscheidingswand tussen lokaal 1.1 en 1.2 zijn handgrepen te zien, waarvan de 
functie vooralsnog niet duidelijk is. Gekeken moet worden of wellicht delen van de wanden omhoogge-
schoven konden worden. Ook moet nog vastgesteld worden of alle afscheidingswanden van dergelijke 
handgrepen waren voorzien.
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Afb. 3.26 Plattegrond van een lokaal met daarin aangegeven waar ramen zaten.(Bron tekening: GAR (bestekstekening 1906))
Afb. 3.27. Onderin de afscheidingswand tussen lokaal 1.1 en 1.2 zitten handgrepen, waarvan de functie vooralsnog niet 
duidelijk is.

Afb. 3.22. Doorsnede over een lokaal, met het zicht op de afscheidingswand. Detail tekening uit 1962 (bewerkt) (Bron: pers. 
archief E. van der Schalie)  
Afb. 3.23. Foto van lokaal 2.3 richting de omtimmerde afscheidingswand. Op de tweede verdieping zijn alle oorspronkelijke afs-
cheidingswanden bewaard gebleven, gedeeltelijk verstopt achter zacht- en hardboardpanelen, inclusief de afgeplate deur. 

Afb. 3.24. Boven het systeemplafond in lokaal 1.1. is nog duidelijk de oorspronkelijke afscheidingswand te zien.
Afb. 3.25. De scheidingswand tussen lokaal 1.1 en 1.2. is omtimmerd, evenals alle op de tweede verdieping.
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3.1.5.3. Ruiten en raamkozijnen

Volgens het bestek hadden de drielichts buiten-
kozijnen bovenin tuimelramen met groen figuur-
glas. Op een zwart-wit foto uit 1914 valt dit niet 
vast te stellen (afb. 3.28). De onderste ruiten op 
de begane grond waren van matglas, om inkijk 
te voorkomen. Mogelijk waren de kozijnen oor-
spronkelijk geschilderd in een grijzige kleur (zie 
par. 3.5.1.10). In het midden van alle twaalf de 
drielichtskozijnen zijn, vermoedelijk tijdens de 
verbouwing van begin jaren ‘60, nieuwe stolpra-
men gezet. De bovenste delen van de kozijnen 
op de begane grond van het schoolgedeelte zijn 
waarschijnlijk in de periode 1979-1981 dichtge-
zet (afb. 3.29). 
De oorspronkelijke ramen met roedenverdeling 
in het middengedeelte (tussen het schoolge-
deelte en de gymzaal (afb. 3.30)) zijn in later tijd 
vervangen (links in afb. 3.31).

Vlak na W.O.II. waren in ieder geval de ramen 
van de gymzaal grotendeels afgetimmerd, mo-
gelijk i.v.m. beschadigingen door de havenop-
blazingen (zie par. 3.2.2). Bij de uitbreiding van 
de gymzaal in 1977 zijn de ramen in dit gedeelte 
vernieuwd (afb. 3.31).

De grote ramen in de gangen van het school- en 
middengedeelte zijn bijna allen geheel of ge-
deeltelijk afgeplaat.

Afb. 3.28. Ramen van het 
schoolgedeelte in 1914, met 
bovenin tuimelramen en op de  
begane grond onderin matglas. 
(Bron foto: KBO)

Afb. 3.29. Ramen van het 
schoolgedeelte in 2013. Bo-
venin afplating, onderin nog 
matglas. De openslaande 
ramen dateren van later.

Afb. 3.30. Ramen met roeden-
verdeling in het middengedeel-
te in 1914 (Bron foto: KBO).

Afb. 3.31. De ramen in het middengedeelte en de gymzaal zijn vervangen.
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Aan de achterzijde zijn de ramen van de privaten en urinoirs nog oorspronkelijk (afb. 3.35). Op de 
begane grond is boven de insteekverdieping nog een beschadigd kozijn waar te nemen, dat niet in de 
buitengevel ligt, maar vermoedelijk een binnenlichtkozijn boven de privaten was (afb. 3.36 en date-
rings-/waarderingskaarten achterin).

In de lokalen waren aan weerszijden van de toegangsdeuren binnenlichtkozijnen geplaatst (afb. 3.2, 
3.17, 3.32, 3.33). Op de tweede verdieping zijn deze kozijnen allen nog aanwezig. Op de eerste verdie-
ping zijn ze vervangen door modernere, eevoudigere kozijnen of dichtgezet (afb. 3.34). Op de begane 
grond zijn ze allemaal dichtgezet (zie par. 3.2.4.)

Afb. 3.32. Detail uit bestekstekening 1906 (bewerkt). Naast 
de toegangsdeur zaten in de lokalen binnenlichtkozijnen, 
die uitgaven op de gang.

Afb. 3.33 Huidige situatie lokaal 2.3 De ramen van de binnen-
lichtkozijnen zijn  met posters dichtgeplakt en de paneeldeur 
heeft een voorzetplaat gekregen, maar zijn nog wel oor-
spronkelijk. Verder zijn de kozijnen, evenals de borstwerings-
band en de deur, geschilderd in andere kleuren.

Afb. 3.34. Lokaal 1.2. De deur en het linker binnenkozijn 
zijn vervangen door modernere, eenvoudigere varianten. 
Het rechter binnenlichtkozijn is dichtgezet.

Afb. 3.35. Oorspronkelijk kozijn in een 
toilet.

Afb. 3.36. Binnenlicht-
kozijn in de gang op de 
begane grond, boven de 
latere insteekverdieping
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3.1.5.4 Muren en plafonds 

Deze onderwijzerskamer en de spreekkamer waren enigszins chique ingericht, namelijk met behang en 
lambrizeringen. In geen van deze kamers is van deze wandafwerking niets meer van terug te vinden. 
De gestucte plafonds in de spreekkamer en de onderwijzerskamer, alsook die in de gymnastiekzaal, 
vestibule, gangen, het portaal, de trapruimte en de onderzijden van de trappen hadden perklijsten (pla-
fonds met lijstvormige ornamenten) Deze perklijsten zijn veelal nog aanwezig maar achter systeempla-
fonds verstopt en op sommige plekken beschadigd (afb. 3.37). De plafonds in de leervertrekken waren  
wat eenvoudiger afgewerkt, namelijk met platte banden. 
De muren en plafonds werden met grauwe specie bepleisterd en vervolgens wit geschilderd, met 
uitzondering van het muurwerk boven de lambrisering in de gymnastiekzaal en dat boven de borst-
weringsbanden in de lokalen. Dit werd na bepleisterd te zijn alleen vlak geschuurd. 

Afb. 3.37. Achter de systeem-
plafonds zijn de oorspronkelijke 
perklijsten nog aanwezig, zoals 
hier in de gang op de tweede 
verdieping (NB op deze foto kijkt 
men pal naar boven). Op sommige 
plaatsen zijn de perklijsten wel 
beschadigd.

3.1.5.5 Wandtegels

Onder de borstweringsbanden in de lokalen werden créme-kleurige verglaasde tegels met bovenin 
twee donkergroene randen en daartussen ruitvormige stukken aangebracht (afb. 3.38). Onderin liep 
ook nog een groene tegelrand (afb. 3.39). Buiten de lokalen werden andere soorten tegels aange-
bracht. Zo werden onder de borstweringsbanden in het tochtportaal, de vestibule, de gangen bij de 
gymnastiekzaal en de kapstokplanken in de gangen créme-kleurige verglaasde schiftingstegels 
(schuin aflopende tegels) geplaatst (afb. 3.40). Op de achterzijde van deze tegels is te zien dat ze af-
komstig zijn van ‘Boch Freres, La Louviere’, een oude Belgische faiencefabriek, tegenwoordig bekend 
onder de naam Royal Boch.25 In de privaten, urinoirs en gootsteenkasten werden tot een hoogte van 
1,2 m. boven de plint witte Maastrichtse verglaasde tegels gebruikt. De meeste kasten en toiletten zijn 
volledig gerenoveerd, maar in de gootsteenkast aan het einde van de gang op de tweede verdieping 
zijn ze nog aanwezig (afb. 3.41).

Afb. 3.38 (l). Tegels in de lokalen, 
detailfoto. NB De borstwerings-
band is later in een andere kleur 
geschilderd. Verder zijn de kleuren 
op de foto iets vertekend door het 
gebruik van de flitser.

Afb. 3.39 (r) Tegelpatroon in 
lokaal 2.1 (vgl. ook het tegel-
patroon in afb.3.2).
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Afb. 3.40. (l) Schiftings-
tegels van Boch Freres 
onder de borstwerings-
band in het trappenhuis.

Afb. 3.41. (r) Witte Maas-
trichtse verglaasde tegels 
in de gootsteenkast aan 
het einde van de gang op 
de tweede verdieping.

3.1.5.6 Vloeren 

Hoewel het tegelwerk in de meeste privaten in de loop der jaren is vervangen, is in ten minste ruimte 
0.7, een van de voormalige toiletten op de begane grond, de oorspronkelijke tegelvloer met passtuk-
ken nog aanwezig. Ook in de voormalige kolenbergplaats op de eerste verdieping (ruimte 1.18) is een 
dergelijke tegelvloer terug te vinden, evenals in de gootsteenkast aan het einde van de gang op de 
tweede verdieping (ruimte 2.6), waar daarnaast ook de oorspronkelijke wandtegels aanwezig zijn en 
een originele hardstenen gootsteen.
De vloeren in de vestibule, portalen, gangen, trapruimte, en kasten op de begane grond, alsook die in 
de gootsteenkasten en kolenbergplaatsen op alle verdiepingen bestonden uit gewelfjes van stampbe-
ton op ijzeren binten, met daarop hardgebakken vloertegels met randen en passtukken. De overige 
vloeren werden gelegd met Amerikaans grenen delen of met vuren delen. In ruimte 1.24, op de zolder, 
liggen deze delen nog in het zicht.

Afb. 3.42. (l) Oorspronke-
lijke tegelvloer in een 
voormalig toilet op de 
begane grond (ruimte 0.7)

Afb. 3.43 (r) Oorspronke-
lijke tegelvloer in de goot-
steenkast aan het einde 
van de gang op de tweede 
verdieping (ruimte 2.6)

Afb. 3.44. (l) Oorspronke-
lijke tegelvloer onder later 
tapijt (en verfvlekken) in 
de voormalige kolenbergp-
laats op de eerste ver-
dieping (ruimte 1.18)

Afb. 3.45 (r) Oorspronke-
lijke vloerdelen, zolder-
ruimte 1.24)
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3.1.5.7 Trappenhuis

De trappen zijn gemaakt van grenenhout. De treden en bordessen werden bekleed met houtgraniet, 
een kunststeen van o.a. gemalen magnesietsteen, die vanwege zijn compacte massa goed gevormd 
kon worden en wel vaker toegepast werd als afwerkvloer voor trappen.26 De geprofileerde leuningen 
werden gemaakt van iepenhout, net als de gedeeltelijk gedraaide en van enig steekwerk voorziene 
hoofdbalusters. De overige, gedraaide, balusters werden gemaakt van essenhout. De trappen moesten 
echter lijken alsof ze van oud eikenhout gemaakt waren en daarom afgewerkt worden in olieverf en 
vernis. Tegenwoordig is de trap van de begane grond naar de eerste verdieping grotendeels geschil-
derd in een blauwe kleur (afb. 3.46), maar op de tweede verdieping is het hout nog wel zichtbaar (afb. 
3.47). In het trappenhuis is op de begane grond een lage ruimte ingebouwd (afb. 3.46).

Afb. 3.46 (l) De trap van de begane 
grond naar de eerste verdieping is 
blauw geverfd. Ook is er in het 
trappenhuis een ruimte ingebouwd.

Afb. 3.47 (r) Op de tweede ver-
dieping (r) is het hout nog wel 
zichtbaar.

De getrokken ijzeren onderslagbalken in het trappenhuis zijn aan beide zijden versierd met rozetten. 
Tegenwoordig zijn de rozetten aan de gangzijde echter verstopt achter systeemplafonds. De onder-
slagbalken zelf zijn opgelegd op fraai gedetailleerde hardstenen consoles (afb. 3.48). 

Afb. 3.48 Onderslagbalk met 
ver-sieringsrozet, opgelegd op 
hardstenen console. Op de 
achtergrond is de zijkant van 
een later ingebouwd systeem-
plafond te zien.

inbouw

in het 

trappenhuis



Schoolgebouw met gymnastiekzaal                                   29 

3. DE HISTORIE VAN HET GEBOUW

3.1.5.8. Getoogde doorgang

In de oude doorsnede G-H in de bestekstekening is een getoogde doorgang te zien op de eerste ver-
dieping (afb. 3.49 en 3.50). Deze bevindt zich op de overgang van het schoolgedeelte naar het middel-
ste bouwdeel (afb. 3.51). In de huidige situatie is er hier echter weinig van te zien, vanwege een latere 
omtimmering en systeemplafond (afb. 3.52). De uitgewerkte consoles zijn mogelijk verwijderd.

Afb. 3.49 Dsn. G-H, 1906.
(Bron tekening: GAR)

Afb. 3.51 Plgr. 1e verdieping, 
1906. (Bron tekening: GAR)

Afb. 3.50 Detail dsn. G-H, 
1906. (Bron tekening: GAR)

Afb. 3.52 Foto van de boog, 
verstopt achter het plafond.

3.1.5.9. Traliewerk

Voor de ramen van de voordeur zijn decoratief uitgewerkte gesmeed ijzeren panelen aangebracht, met 
daarin versieringsrozetten, enigzins lijkend op diegene die op de onderslagbalken in het trappenhuis 
aanwezig zijn (afb. 3.53). In de ramen van de privaten en urinoirs op de begane grond werden eenvou-
digweg telkens twee staande spijlen van vierkant ijzer aangebracht op een horizontale staaf net boven 
de onderkant van het kozijn (afb. 3.54). 

Afb. 3.53 (l)
Decoratief traliewerk 
in de voordeur

Afb. 3.54 (r)
Eenvoudig traliewerk 
in een voormalig 
toilet, aan de 
achtergevel
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3.1.5.10 Schilderwerk

Met uitzondering van de vloeren (behalve die in de spreekkamer en onderwijzerskamer), de buitendeu-
ren, de bovenvlakken van de traptreden, de trapleuningen, balusters en de hoofdbalusters, moest al 
het in het zicht liggende buiten- en binnentimmerwerk worden geverfd, waarbij de Directie de kleuren 
bepaalde.27 Het lijkt erop dat de Directie gekozen heeft voor een olijvig groene kleur. Deze kleur, die 
het dichtst benaderd wordt door S 5020-G50Y van de Natural Colour System kleurenwaaier (afb. 3.55 
en 3.57), is door het hele gebouw op oorspronkelijke houten onderdelen terug te vinden. Zo zien we 
(veelal onder nieuwere verflagen) de kleur terug op de binnenkozijnen, deurkozijnen, borstweringspla-
ten en deuren van de tweede verdieping, en aan de binnenzijde van het oorspronkelijke deurkozijn in 
de zuidgevel en op een raamkozijn boven de toiletten op de begane grond. Daarnaast is de kleur ook 
nog terug te vinden op het stijl- en regelwerk van de overgebleven, later omtimmerde houten/glazen 
afscheidingswanden. De panelen van deze afscheidingswanden zijn geschilderd in een beige kleur, die 
het dichtst in de buurt komt van S 4020-Y10R van de NCS kleurenwaaier (afb. 3.56 en 3.58). Dit beeld 
van een donkerder stijl- en regelwerk en lichtere panelen is ook ter herkennen in de toegangsdeur van 
een historische zwart-wit foto van een klaslokaal (afb. 3.59). Het is echter vreemd genoeg niet te zien 
op de afscheidingswanden in twee historische foto’s (afb. 3.2 en 3.17). 
Direct boven de borstweringsband is op het muurvlak in beide historische foto’s een (geschilderde?) 
band in een iets donkerdere kleur te zien (afb. 3.2 en 3.17).

Afb. 3.55 (linksboven)
Foto van afscheidingswand 
(NB de kleuren zijn wat 
vertekend door het gebruik 
van de flitser).

Afb. 3.56 (middenboven) 
Foto van afscheidingswand.

Afb. 3.57 (linksonder) Kleur 
S 5020-G50Y van de NCS 
waaier.

Afb. 3.58 (middenonder) 
Kleur S 4020-Y 10R van de 
NCS waaier.

Afb. 3.59 (rechts) Detail van 
een klassefoto van de klas 
van meester Baron. Het pa-
neel van de toegangsdeur 
is lichter dan het stijl- en 
regelwerk. Rechts in de foto 
is boven de borstwerings-
band een iets donkerdere 
(geschilderde?) band te zien 
(Bron foto: KBO)

Afb. 3.60 (onder) De ijzeren 
kolommen in de voorgevel 
zijn mogelijk oorspronkelijk 
grijs geschilderd geweest. 
De exactie kleur is door ver-
vuiling van de verf moeilijk 
vast te stellen.
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3.1.5.10 Vergelijking met de Maas- en Rijnschool

De school en haar inrichting leek zeer sterk op een naburige school, namelijk de openbare basisschool 
Maas- en Rijnschool (later: Insulindeschool) in de Rechtshuisstraat nr. 9. Deze was reeds gebouwd in 
1902, en is in 1989 gesloopt. Overigens was dit ook de school, waarvan De Jongh in zijn brief d.d. 28 
november 1905 aangaf dat zij tevens gebruik zou kunnen maken van de gymnastiekzaal bij de school 
in de Tolhuisstraat. Bij beide scholen zien we een indeling met een lange gang met aan de ene zijde 
een aantal wc’s en aan de andere zijde de naast elkaar gelegen klaslokalen. Het zullen zeer waar-
schijnlijk beide scholen betreffen naar het ‘systeem De Jongh’. Net als in de Tolhuisstraat zijn naast 
de deuren naar de lokalen binnenlichtkozijnen geplaatst. Op historische klassenfoto’s is te zien dat 
ook de tegelpatronen in de lokalen erg op elkaar lijken, al zijn ze toch net verschillend. Het patroon in 
de Maas- en Rijnschool heeft, onderin slechts één dunne groene band, en verder groene ruitvormige 
passtukken boven en naast elkaar, verspreid over het hele tegeloppervlak (afb. 3.61). Het patroon in de 
Tolhuisstraatschool heeft bovenin, tussen twee groene banden, een horizontale rij van groene ruit-
vormige passtukken (afb. 3.62). Een belangrijk verschil tussen de twee scholen was dat de Maas- en 
Rijnschool, in tegenstelling tot de school in de Tolhuisstraat, wel gelegen was op een binnenterrein en 
dus een minder rijk versierde voorgevel had. Ook was de Maas- en Rijnschool slechts twee bouwlagen 
hoog, terwijl de school in de Tolhuisstraat drie bouwlagen telt. 

Afb. 3.61 Detail van een foto van circa 1955 van de 
Maas- en Rijnschool in de Rechthuisstraat met daarop 
het tegelpatroon (Bron foto: Historisch Katendrecht, 
©- verzameling Dick van Bergem).

Afb. 3.62 Het tegelpatroon in de school in de Tolhuis-
straat. Hoewel het tegelpatroon van de twee scholen op 
elkaar lijkt zijn er toch verschillen te zien.
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3.1.6. Installaties

3.1.6.1 Luchtkanalen, schoorstenen en kolenkachels

De verwarming van de lokalen en de gymzaal gebeurde oorspronkelijk door middel van 14 kolenka-
chels: één kachel in elk lokaal en twee kachels in de gymzaal (afb. 3.68 en 3.69). Er waren dan ook 
meerdere kolenbergplaatsen in het gebouw te vinden (afb. 3.6). Later zijn er gevelgaskachels aan-
gebracht op de begane grond. Opgevulde gaten en bevestigingsresten in de gevel, voor de vroegere 
lokalen 0.1, 0.2 en 0.3, getuigen hier nog van (afb. 3.70). In een nog latere fase werd het gebouw pas 
verwarmd door centrale verwarming met gesloten radiatoren, die nu nog in het gebouw aanwezig zijn 
(afb. 3.67). 

In de lokalen en gymnastiekzaal waren luchtkanalen en schoorstenen aanwezig, waarnaast de ko-
lenkachels waren opgesteld. De zeven luchtkanalen (vijf bij de lokalen, twee bij de gymnastiekzaal) 
werden bovenin beëindigd door grote kunstig uitgewerkte zuigkappen (afb. 3.63 t/m 3.65, aangegeven 
in paars). Veel van deze kanalen zijn bij de verbouwing van 1963 verwijderd (zie par. 3.2.4) evenals de 
zuigkappen. 

In de spreekkamer en onderwijzerskamer waren geen kolenkachels maar wel schoorstenen aanwezig. 
De beëindigingen van deze schoorstenen, alsook die van de schoorstenen in het gymnastiekzaalge-
deelte waren kleiner uitgevoerd dan de grote zuigkappen op de luchtkanalen (afb. 3.63 en 3.64, aan-
gegeven in groen). De schoorstenen in de spreekkamer (ruimte 0.16) en de onderwijzerskamer (ruimte 
1.16) moesten aan de onderzijde uitgewerkt worden als nis. In de spreekkamer resteert nog een derge-
lijk schoorsteengewelfje (afb. 3.71); in de onderwijzerskamer is hier niets van te zien.

Zuigkappen (paars) en kleine schoorstenen (groen) aangegeven in: Afb. 3.63 (l) Bestekstekening, 1906 (bron tekening: GAR); 
Afb. 3.64 (m) Foto 1914 (Bron foto: KBO); Afb. 3.65 (r) Foto 1951 (Bron foto: KBO)

Afb. 3.66 (l) Historische 
foto met daarin nog een 
van de oude luchtka-
nalen (Bron foto: KBO)

Afb. 3.67 (r) Foto huidig 
lokaal: waar het tegel-
werk ophoudt heeft 
vroeger een luchtkanaal 
gezeten, dat bij de 
verbouwing van 1963 
verwijderd is. Rechts 
is een later geplaatste 
radiator te zien.
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Afb. 3.68 Bestekstekening, 1906 met daarin aangegeven de kolenkachels 
(rood) en schoorstenen in de spreekkamer (begane grond) en onderwijzers-
kamer (1e verdieping) (blauw) (Bron tekening: GAR)

Afb. 3.69 Bestekstekening, 1906 met daarin 
aangegeven twee kolenkachels (rood) 
(Bron tekening: GAR)

Afb. 3.70 Foto van de voorgevel met een van de aangeheelde gaten voor 
de later aangebrachte en inmiddels verwijderde gevelgaskachels

Afb. 3.71 Schoorsteengewelfje in de voormalige 
spreekkamer op de begane grond
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3.1.6.2 Gasverlichting

Oorspronkelijk werd het gebouw verlicht door middel van gasverlichting. Dit is nog goed te zien op en-
kele historische foto’s (afb. 3.2, 3.17, 3.72). Bij werkzaamheden in de zomer van 1938 wordt gesproken 
over het wegbreken van gasleidingen (zie par. 3.2.1.) Vermoedelijk werd het gebouw vanaf die tijd dus 
elektrisch verlicht. Op een klassefoto uit vermoedelijk de jaren ’50 is de gasverlichting in ieder geval 
al niet meer te zien. In het gebouw zijn nog wel enkele restanten van de gasleiding te vinden, bijvoor-
beeld in de voormalige onderwijzerskamer (ruimte 1.16) en bergruimte (ruimte 2.16).

3.1.6.3 Wastafels en gootstenen

De oorspronkelijke wastafels in de lokalen zijn vervangen. De latere wastafels zijn wel op dezelfde plek 
aangebracht als de oorspronkelijke (afb. 3.73). In de gootsteenkast aan het einde van de gang op de 
tweede verdieping bevindt zich nog een originele hardstenen gootsteen (ruimte 2.6) (afb. 3.74).

Afb. 3.72. Detail van afbeelding 3.17 met de oorspronkelijke gasverlichting in de lokalen. (Bron foto: KBO)

Detail van afbeelding 3.2, met een 
oorspronkelijke wastafel in het 
klaslokaal. (Bron foto: KBO)

Afb. 3.73. Een oude, doch niet 
oorspronkelijke wastafel in een lokaal 
op de tweede verdieping.

Afb. 3.74. Oorspronkelijke hardstenen 
gootsteen in de kast aan het einde van 
de gang op de tweede verdieping 
(ruimte 2.6).
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3.2 Het Katendrechts Volkshuis

3.2.1. De oprichting; opening 1938 

Zoals hierboven al is vermeld, zijn de onderste twee verdiepingen van het schoolgebouw aan het eind 
van de jaren dertig in gebruik genomen als volkshuis en bleef de oude schoolfunctie alleen nog op de 
tweede verdieping voortbestaan. 

Dit kwam allemaal op gang toen in november 1937 de oudercommissie van de school in de Rechthuis-
straat een initiatief vormde voor het stichten van een speeltuin op Katendrecht,28 in het kader van een 
werkverschaffingsproject. Een maand later was de oprichting van de Katendrechtse Speeltuinvereni-
ging, waaruit later de K.S.V. (Katendrechtse Vereniging voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk) is voort-
gekomen, een feit. Het bleek echter niet mogelijk om in korte tijd een speeltuin te stichten. Men be-
dacht toen een ander plan ‘om de kinderen (...)  in den Winter bezig te houden met het z.g.n. onschools 
werk, lezingen, film enz. enz. zo als bijv. ook  “Het Crooswijks Volkshuis” dit doet’. De vereniging kreeg 
hiervoor van de gemeente gratis de beschikking over zes leegstaande lokalen van het schoolgebouw 
aan de Tolhuisstraat. 

In de zomer van 1938 verzocht de de Katendrechtse Speeltuinvereniging het Bestuur van de Stichting 
“Bevordering van Volkskracht’ om geld om deze ter beschikking gestelde lokalen om te kunnen vormen 
tot Katendrechts Volkshuis en zo ‘de jeugd zo spoedig mogelijk van de straat te kunnen halen en haar 
goede bezigheden te kunnen bezorgen’. Bij de begroting werd er trouwens van uit gegaan dat alle 
arbeid ‘geheel con amore’ geschiedde, oftewel, door vrijwilligers werd gedaan. De inrichting zou moe-
ten gebeuren naar voorbeeld van het Crooswijkse Volkshuis. Het idee was om vier lokalen voor hand-
werk en diverse clubs te bestemmen en van twee lokalen één lezing- en filmzaal te maken, die tevens 
geschikt zou zijn voor dans en gymnastiek. De vereniging hoopte overigens op een spoedig antwoord, 
aangezien de schoolfunctie ook nog in het pand aanwezig was en de werkzaamheden dan nog in de 
vakantieperiode plaats zouden kunnen vinden. Hun verzoek werd in september ingewilligd met een 
bedrag van f 1982,50.
De werkzaamheden betroffen onder andere het schoonmaken, witten en sausen van de muren van 
de lokalen en gangen en het verwijderen van de schoolbanken uit de in gebruik te nemen lokalen. In 
de gangen en lokalen werd vloerbedekking aangelegd. Verder werden gasleidingen weggebroken en 
stopcontacten en lichtpunten aangelegd.29 De gasverlichting die op de historische klassenfoto’s te zien 
is zal dus op dit moment uit ten minste de lokalen op de begane grond en eerste verdieping verwijderd 
zijn. Overigens lijkt het er wel op dat van het plan om van twee lokalen één lezing- en filmzaal te ma-
ken toen niets terecht is gekomen. In een tekening van circa 1961 van de bestaande toestand is hier 
namelijk niets van terug te vinden: alle houten/glazen afscheidingswanden tussen de lokalen staan er 
op dat moment nog. 

Op 5 november 1938 vond de officiële opening door wethouder J.B.J. Ratté van het Katendrechtse 
Volkshuis plaats.30 Al na drie weken bleek er meer ruimte nodig te zijn, alsook meer ping-pongtafels en 
timmerwerkbanken, in verband met de enorme groep kinderen. Er wordt een zevende lokaal aan het 
volkshuis ter beschikking gesteld, en in september 1939 zelfs een achtste.31 Het Volkshuis bleek dan 
ook een groot succes; men had in deze tijd gemiddeld 1500 bezoekers per week. Vanwege dit succes 
werd besloten extra lessen aan te bieden, ook voor ouderen. Zo wilde men extra ritmische danslessen 
aanbieden, alsook lessen in Engels en Esperanto. Maar ook serieuzere zaken kwamen aan de orde 
in deze tijd van internationale spanningen: men wilde het Actie-Comité voor Luchtbescherming, dat de 
bevolking van voorlichting voorzag, in het Volkshuis opnemen en ook EHBO-lessen aanbieden.
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3.2.2. De activiteiten van het Volkshuis na de oorlog

Bij de havenopblazingen van september 1944 raakte het Volkshuis inwendig zwaar beschadigd. Het 
ging dienst doen als een opslagplaats voor meubelen. Na de bevrijding werd het ontruimd en zeer pro-
visorisch hersteld. Ook ging het dienst doen als centrum voor de hulpverlening door Britse hulpteams 
aan de bewoners van Katendrecht (afb. 3.75).32 

Afb. 3.75. De Food Flying Squad 
deelt voedsel uit voor de dicht-
getimmerde gymzaal. 
(Bron foto: KBO)

Toch nam het Volkshuis na de oorlog ook 
zijn eigenlijke taken weer op. In 1949 werd 
in het Volkshuis de eerste speeltuinconfe-
rentie geopend, die wordt georganiseerd 
door de Nederlandse Unie van Speeltuinor-
ganisaties (N.U.S.O.). Een jaar later volgde 
er de tweede districtsconferentie van de 
N.U.S.O.33 Een activiteitenoverzicht uit 1952 
geeft blijk van de vele activiteiten van het 
Volkshuis in deze periode. Deze omvat-
ten o.a. turnlessen voor jongens, meisjes 
en voor dames boven de 18, volks- en 
ritmisch dansen, handwerken, timmeren, 
zingen in een koor, toneelspelen etc. In 
1957 werd door de K.S.V. het kampcentrum 
‘Het Eikendal’ geopend, een kampeerter-
rein in Haamstede dat bestemd was voor 
het zomerwerk van de K.S.V.34 Een notitie 
van de K.S.V. uit circa 1961, getiteld ‘Enige 
indrukken van ons werk’ geeft aan dat het 
wekelijkse bezoekerscijfer inmiddels was Afb. 3.76. Activiteiten in het Volkshuis, ca. 1961. Achterin is weer 

het typische tegelpatroon te zien. 
(Bron foto: K.S.V. Loterijfolder 1961)
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gestegen tot 2462. Het arbeidsveld van de K.S.V. omvatte ondertussen ook niet alleen de oude wijk 
Katendrecht, maar ook de Rijn- en Maashavenbuurt en Afrikaanderwijk en zelfs een klein beetje Oud-
Bloemhof. Katendrecht zelf was in de tussentijd erg verslechterd. Een deel van de oude bevolking was 
weggetrokken naar nieuwe woonwijken en hiervoor in de plaats kwamen nieuwe bewoners, veelal 
ongeschoolde arbeiders, die veelal afkomstig waren uit stadsdelen die gesaneerd werden. Verder had 
de prostitutie zich uitgebreid van één straat tot de hele wijk. Er lag dus voor de K.S.V. een pittige maat-
schappelijke taak. Ze stond vele gezinnen en bejaarden bij en ijverde voor verbetering van de onder-
linge samenhang tussen de verschillende wijken.35

In het begin van de jaren ’70 waren het roerige tijden voor de wijk en voor het Volkshuis. In februari 
1973 hebben zelfs veertig bewoners uit de wijk uit onvrede tegen de plannen voor nauwere samenwer-
king tussen de K.S.V. en de Katendrechtse Middenstandsvereniging, omdat daar behalve café-eigena-
ren ook prostituees en bordeelhouders lid van waren.36 

Eind jaren ’80 waren de meeste prostituees wel uit de wijk verdwenen. Daarom vond het stadsbestuur 
dat er wel genoeg subsidie naar de wijk ging, en werd K.S.V. clubhuis gedwongen te  fuseren met het 
Christelijke clubhuis de Boei.  Per 1 januari 1991 ontstond hieruit het nieuwe clubhuis ‘’t Steiger’.37  

3.2.3. Verbouwingen na de oorlog

3.2.3.1. Verbouwing 1963

In de jaren na de oorlog zijn er verschillende verbouwingen aan het gebouw gedaan. In 1955 deed het 
bestuur van de K.S.V. een aanvraag voor een subsidie voor onder andere het  veranderen van pla-
fonds, tussenschotten, verlichting en de inrichting van clublokalen inclusief schilderwerk (f 12.000,--) en 
ook voor het inrichten van een magazijn en handenarbeidlokaal op hun grote zolder (inclusief plafonds, 
zijwanden en verlichting (f 3.500,--). Of deze werken zijn uitgevoerd is onbekend.

In 1961 waren er grote geldproblemen, die het Bestuur der Stichting Bevordering Volkskracht deden 
besluiten dat ‘alleen de uiterst noodzakelijke investeringen ter vervanging en/of onderhoud van gebou-
wen en inventarissen plaats [mochten] vinden’, zolang men niet tot een sluitende exploitatierekenjng 
was gekomen.39 Toch is er in het begin van de jaren ‘60 een redelijk grote verbouwing aan het pand 
uitgevoerd.  In de jaarrekening van 1961-1962 is hiervoor een bedrag van f 7.984,43, terug te vinden 
en ook was de reparatie van de inventaris dat jaar een stuk duurder.40  

Zoals is te lezen in een brief van B&W d.d. 8 februari 1963 met daarin het besluit omtrent de aanvraag 
voor een bouwvergunning, bleek er het plan te zijn om het gebouw geheel tot volkshuis te bestemmen. 
Alhoewel de schoolfunctie op de tweede verdieping op dat moment is blijven bestaan, is er toch een 
groot deel van de plannen wel uitgevoerd. 

Uit de vergelijking van een opnametekening van de bestaande toestand en een tekening met de te 
maken toestand valt op te maken wat er allemaal in dat jaar aan het pand is verbouwd. Op de begane 
grond werden alle houten/glazen afscheidingswanden en schoorsteen- en luchtkanalen tussen de lo-
kalen verwijderd (afb. 3.66 en 3.67), die tot op dat moment kennelijk nog aanwezig waren (ondanks de 
plannen in 1938 om van vier lokalen één grote zaal te maken). In de grote zaal die hierdoor ontstond 
werd aan de zuidzijde een podium gebouwd. Hierachter werd nog een ruimte gemaakt met daarbo-
ven een inbouwverdieping met kleine raampjes die op het podium uitkeken. Aan de noordzijde van de 
nieuw ontstane zaal werd een kleine berging gebouwd, waarop aan de buitenzijde een filmdoek werd 
bevestigd (afb. 3.77). De oude binnenlichtkozijnen en deuren naar de lokalen werden dichtgezet en 
er werden daarvoor in de plaats twee nieuwe, bredere deuren naar de gang gemaakt. In de gang zelf 
werd een verlaagd plafond van zachtboard aangebracht.
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Op de eerste verdieping werden de twee houten/glazen afscheidingswanden tussen lokalen 1.2,1.3, en 
1.4 verwijderd en vervangen door vouwwanden. De afscheidingswand tussen lokaal 1.1 en 1.2 bleef 
echter gespaard, maar deze werd wel aan beide zijden betimmerd met board (zie par. 3.1.5.2.). Alle 
luchtkanalen op deze verdieping werden verwijderd (afb. 3.78). Ook op deze verdieping werd in de 
gang een verlaagd plafond van zachtboard aangebracht, evenals in de vroegere lokalen (afb. 3.80 en 
3.81). Vermoedelijk ook in deze periode werden op de begane grond en eerste verdieping de oorspron-
kelijke deurkozijnen van de lokalen en wc’s, alsook de binnenlichtkozijnen van de lokalen vervangen. 
De deur- en binnenlichtkozijnen op de tweede verdieping zijn nog oorspronkelijk, al kregen de paneel-
deuren wel voorzetplaten, of werden ze in hun geheel vervangen, zoals gebeurde bij de deuren van de 
wc’s. Of deze ingrepen ook in de bovenstaande periode zijn uitgevoerd is niet bekend.

De lokalen op de tweede verdieping bleven als leervertrekken in gebruik, en zodoende werd hier niet 
veel gewijzigd. Alle hourten/glazen afscheidingswanden bleven bestaan (zie par. 3.1.5.2.). Sommige 
van de luchtkanalen werden verwijderd. De hierdoor ontstane gaten werden aangevuld met poriso-
steen. Het wandje tussen de kolenbergplaats en de bergruimte naast het trappenhuis werd verwijderd. 
De nieuwe ontstane, iets grotere ruimte werd nu de spreekkamer (afb. 3.79).

Het is niet duidelijk in welke periode de overal in het gebouw aanwezige schrootjesbetimmering is aan-
gebracht (zie afb. 3.21, 3.34, 3.82, 3.87) . Mogelijk heeft dit ook in deze periode plaatsgevonden. Bij 
steekproeven ter plaatse werden telkens achter de schrootjesbetimmering geen oude afwerkingen met 
tegels gevonden.

Ten slotte kreeg de brandveiligheid aandacht. Alle deuren in de toegangsweg en de deuren in de 
vluchtweg moesten in de vluchtrichting draaien en van espagnolet- of panieksluitingen zijn voorzien. 
Verder moesten er brandslangen komen en aan de zuidgevel moest een brandtrap aangebracht wor-
den. Deze is echter op latere tekeningen niet meer terug te vinden.

Afb. 3.77 (begane grond), 3.78 (eerste verdieping) en 3.79 (tweede verdieping). Plattegronden van de verbouwing uit ca. 
1962 (bewerkt). In rood is aangegeven wat verwijderd diende te worden, en in blauw wat juist gebouwd diende te worden.
(Bron tekeningen: Persoonlijk archief E. van der Salie, via KBO).
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Afb. 3.80 (langsdoorsnede) en 3.81 (dwarsdoorsnede). Doorsnedes van de verbouwing uit ca. 1962 (bewerkt).
In rood is aangegeven wat verwijderd diende te worden, en in blauw wat juist gebouwd diende te worden.
(Bron tekeningen: Persoonlijk archief E. van der Salie, via KBO).

3.2.3.2. Brandtrap 1972

In het Tekeningen- en bestekkenarchief van de voormalige Dienst Gemeente Werken Rotterdam is wel 
een tekening terug te vinden van de huidige brandtrap, die in 1972 geplaatst werd aan de zuidzijde van 
de achtergevel. Hiervoor werd aan het einde van de gang op de tweede verdieping in de achtergevel 
een kozijn dichtgezet en werd er een nieuwe deuropening gemaakt op deze verdieping en de verdie-
ping eronder. 

Afb. 3.82 (l) De gang op de eerste 
verdieping met latere toevoe-
gingen: Systeemplafond, 
dwarswand, schrootjesbetimmer-
ing, moderne deuren en deurkozi-
jnen, wc’s en binnenlicht-kozijnen, 
en alles duidelijk in een niet 
oorspronkelijke kleurstelling.

Afb. 3.83 (r) De brandtrap die in 
1972 aan de achtergevel werd 
geplaatst.
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3.2.3.3 Uitbreiding gymnastiekzaal 1977

In 1977 werd de gymzaal aangepakt. Ten eerste werden de ruimtes vóór de gymzaal (de wc’s en 
kasten en de kleedkamer) gewijzigd. De oude deuropeningen werden dichtgezet en er werden nieuwe 
deuren geplaatst aan het begin van de vestibule. Ten tweede kreeg de gymzaal aan de achterzijde een 
eenlaagse uitbreiding met platdak, met o.a. wc’s, een wasgelegenheid, kasten en een ruimte voor de 
berging van gymtoestellen (afb. 3.84 en 3.85). In de oude westmuur van de gymzaal werden hiervoor 
doorgangen gemaakt en ook werden erboven ramen toegevoegd. De vloeren van de gymzaal werden 
nu gemaakt van kurklinoleum ook de wanden werden gemoderniseerd. Het plafond werd betimmerd 
met latten. Verder zijn de ramen en grote gedeelte van de kozijnen aan de voorzijde van de gymnas-
tiekzaal rond deze tijd ook vernieuwd (zie par. 3.1.5.3). 

Afb. 3.84 (plattegrond) en 3.85 (doorsnede). Uitbreiding gymzaal in 1975 (bewerkt). In blauw is aangegeven wat gemaakt 
moest worden (Bron tekening: Persoonlijk archief E. van der Salie, via KBO)

3.2.3.4 Verbouwing 1979-1981

In deze verbouwing werd op de begane grond in het trappenhuis een hok gebouwd. In de zaal werd 
een nieuw toneelpodium gemaakt en ook de ruimte  erachter werd gewijzigd. Ook werd in de zaal een 
systeemplafond aangebracht. 
Het systeemplafond in de gang op de begane grond werd verwijderd om vervangen te worden door 
een nieuw, nog lager plafond. Hierdoor werd het bovenste gedeelte van de (erg donker geworden 
gang) nu bergruimte werd. In de gang langs het trappenhuis kwamen nu ook systeemplafonds, waar-
door de achterzijde van de onderslagbalk met gesmeed ijzeren versieringsrozetten niet meer in het 
zicht zit.
Verder werd in het trappenhuis op de begane grond een hok gebouwd. Ook werden op zowel de bega-
ne grond als op de eerste verdieping moderne glasdeuren in de gang langs het trappenhuis geplaatst, 
waarvoor op de begane grond bestaande originele dubbele deuren verwijderd werden. 
Op de eerste verdieping werden de meest zuidelijke wc’s omgebouwd tot één wasruimte. De deur van 
de laatste wc werd hiervoor verwijderd. Verder heeft een groep jongeren de rommelzolder verbouwd 
tot een ruimte met pottenbakkershok, knutselhok en een grote soos/discoruimte. Na inspectie door de 
brandweer moest nog een brandtrap worden toegevoegd.41
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Afb. 3.87 (boven) foto gang op de 
begane grond met de insteekverdieping 
uit de verbouwing van 1979-1981. De 
trap naar deze insteekverdieping toe is 
inmiddels verwijderd.....

Afb. 3.86 (linksboven): doorsnede over 
gang en 3.88 (links) doorsnede over 
lokalen. In blauw is aangegeven wat 
gemaakt moest worden  (insteekver-
dieping in gang, nieuw plafond en 
nieuw podium in zaal, inbouw in trap-
penhuis). (Bron tekening: Persoonlijk 
archief E. van der Salie, via KBO)

Afb. 3.88 (linksonder) plattegrond begane verdieping en 3.89 (midden-
onder) plattegrond eerste verdieping (bewerkt). In blauw is aangegeven 
wat gebouwd moest worden (inbouw in trappenhuis, nieuw podium, tie-
nerzolder). (Bron tekening: Persoonlijk archief E. van der Salie, via KBO)

Afb. 3.90 (rechtsonder) Foto leegstaande tienerzolder in 2013.
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4.1 Vergelijkende waardenstelling

In de vergelijkende waardenstelling wordt het gebouw en zijn cultuurhistorische betekenis vergeleken 
met soortgelijke gebouwen, in dit geval op regionaal niveau (Rotterdam).

Het schoolgebouw in de Tolhuisstraat is een interessant voorbeeld van de 118 scholen die onder 
leiding van de directeur der Gemeente Werken ir G.J. de Jongh in Rotterdam werden gebouwd. In 
tegenstelling tot de meeste van zijn schoolgebouwen ligt deze school niet op een binnenterrein, maar 
aan de straat, en is de voorgevel daarom waarschijnlijk iets decoratiever uitgevoerd dan gebruikelijk. In 
dit onderzoek is het overigens niet mogelijk geweest om te onderzoeken hoeveel van de scholen van 
G.J. de Jongh er heden ten dage nog bestaan. De Maas- en Rijnschool in de Rechthuisstraat, die veel 
overeenkomsten met de school in de Tolhuisstraat vertoonde, is in ieder geval inmiddels afgebroken. 
Een (school?)gebouw op de Slaak vertoont ook opvallende gelijkenissen, in de groepering en vormge-
ving van het exterieur van de toiletgroepen en in de ijzeren onderslagbalken met versieringsrozetten in 
bloemmotief. Mogelijk behoort de nog bestaande Eloutschool op de ’s Gravendijkwal 73, vermoedelijk 
gebouwd in 1905, ook tot de serie scholen. Deze school vertoont namelijk op het eerste gezicht enige 
gelijkenissen met de school in de Tolhuisstraat., en nader onderzoek zou mogelijk nog meer gelijkenis-
sen op kunnen leveren. Overigens staat de Eloutschool in de categorie voorbeschermd op de lijst van 
gemeentelijke monumenten van Rotterdam. 

4.2 Waardenstelling op gebouwniveau

In de waardenstelling op gebouwniveau wordt het relatieve belang van onderdelen en aspecten van 
het gebouw aangeduid door ze te benoemen als hebbende hoge, positieve of indifferente en storende 
monumentwaarden. Deze getrapte waardenstelling is opgezet volgens de Richtlijnen voor bouwhisto-
risch onderzoek, waarbij de waardengradaties ook in kleuren in de tekeningen worden weergegeven. 

Uitleg van de verschillende kleren en bijbehorende gradaties:42  
Blauw: Hoge monumentwaarden, deze elementen zijn van cruciaal belang voor de structuur en/of de 
betekenis van het gebouw
Groen: Positieve monumentwaarden, deze elementen zijn van belang voor de structuur en/of de bete-
kenis van het gebouw
Geel: Indifferent, deze elementen zijn van relatief weinig belang voor de structuur en/of
de betekenis van het gebouw
Rood: Storend, deze elementen verstoren de structuur en/of betekenis van het gebouw.

4.2.1 Cultuurhistorische waarden

Het gebouw vormt als voormalige school maar ook als voormalig volkshuis een wezenlijk onderdeel 
van het culturele geheugen van de wijk. Vele Katendrechters hebben er op school gezeten en deel-
genomen aan buitenschoolse activiteiten in het Volkshuis. Het vormde een deel en vormt zelfs nu nog 
steeds een deel van het sociaal-culterele leven in de wijk.

4.2.2 Stedenbouwkundige waarden

De Tolhuisstraat is een van de weinige restanten van de historische en inmiddels grotendeels verdwe-
nen wegenstructuur in Katendrecht. De huidige straat was zelfs onderdeel van een van de drie eeu-
wenoude wegen in Katendrecht, namelijk de doorgaande weg naar het Veer om de Nieuwe Maas over 
te steken. De naam van de straat verwijst nog naar het ontstaan van het historische gehucht rondom 
het tolhuis bij dit veer. 
Het schoolgebouw in de Tolhuisstraat maakt deel uit van de nieuwe invulling die Katendrecht kreeg 
rond het begin van de 20e eeuw, toen Katendrecht door het graven van de Maashaven en de Rijnha-
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ven een schiereiland werd, en vormt een uitdrukking van de grootschalige veranderingen in de wijk in 
deze  periode. 

Ten slotte vormt het schoolgebouw met zijn lange en deels hoge rode bakstenen gevel een markant 
punt in de Tolhuisstraat .

4.2.3 Architectuur – en bouwhistorische waarden

4.2.3.1 Exterieur

Het schoolgebouw maakt deel uit van de serie scholen die onder leiding van G.J. de Jongh in Rotter-
dam gebouwd zijn aan het einde van 19e en het begin van de 20e eeuw. Daarbinnen vormt de school 
echter weer een uitzondering, omdat hij niet op een binnenterrein staat, maar direct aan de straat is 
geplaatst, en daarom vermoedelijk een iets rijker versierde voorgevel heeft gekregen dan gebruikelijk. 
De voorgevel, met de combinatie van rationalistische en jugendstil details, is daarom dan ook van hoog 
monumentale waarde. 

Hoge waarde

 Massa-opbouw
 •  De hoofdvorm, bestaande uit een rechthoekige drielaagse hoofdmassa met plat dak,   
    een tweelaagse verbindingsmassa met plat dak en daarnaast een hoge eenlaags bouw-
    massa met zadeldak. Ook de twee poortingangen aan weerzijden van het gebouw vallen 
    hieronder.
 •  Zadeldakvorm op de gymnastiekzaal

 Gevels
 •  Voorgevel, inclusief materiaalgebruik (rode verblendsteen en hardsteen) en detaillerings-
    elementen, zoals blokken, banden, omlijsting toegangsdeur, topstukken, letterplaten, ijzeren  
    kolommen voor de kozijnen, versierde daklijst. 
 •  Achtergevel
 •  Zijgevels
 
 Deuren, ramen, kozijnen
 •  Oorspronkelijke kozijnen en ramen in voor-, zij- en achtergevels (met name aanwezig in het  
    school- en middengedeelte, zie waarde- en dateringskaarten) inclusief eventueel aanwezig  
    traliewerk (raampjes achterzijde)
 •  Oorspronkelijke voordeur inclusief deurkozijn en inclusief sierlijk traliewerk 
 •  Oorspronkelijke deur in topgevel inclusief kozijn

Indifferent 

 Massa-opbouw
 •  Uitbreiding gymzaal aan achterzijde van het gebouw
 •  De platte daken op de drielaagse hoofdmassa en de tweelaagse verbindingsmassa

 Kozijnen
 •  De in de drielichtskozijnen ingezette stoplramen uit het begin van de jaren ‘60
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Storend

 Massa-opbouw
 • Eenlagige aanbouw achter trappenhuis 
 • Brandtrappen

 Deuren, ramen en kozijnen
 • De moderne deuren/hekken in de poorten aan weerszijden van het gebouw
 • Moderne deur in zuidgevel
 • De moderne kozijnen met niet-oorspronkelijke roedenverdeling in het middengedeelte en de  
   gymnastiekzaal

 Overig
 • Afplating bovendelen van de kozijnen in de voorgevel
 • Afplating voordeur
 • Afplating ramen in achtergevel
 • De felgekleurde afplakkingen in de kozijnen van de gymnastiekzaal
 • De borden van de Wereldtuin bij de poort aan de linkerzijde van het gebouw
 • Moderne ventilatieroosters

4.2.3.2 Interieur 

De oorspronkelijke indeling van het gebouw is grotendeels nog aanwezig en is van hoge waarde, 
evenals oorspronkelijke interieuronderdelen en -afwerkingen, zoals de overgebleven houten/glazen 
afscheidingswanden, de trap, verschillende soorten tegelwerk en versieringsdetails, zoals gesmeed 
ijzeren rozetten en decoratief uitgewerkte hardstenen consoles. 

Hoge waarde

 Ruimtelijke indeling
 •  De grotendeels nog aanwezige oorspronkelijke ruimtelijke structuur en indeling van de  
    school: een gang langs een trappenhuis, met verderop aan de ene zijde lokalen en aan de  
      andere zijde wc’s

 Deuren, ramen en kozijnen
 •  Oorspronkelijke binnendeurkozijnen (alle nog aanwezig op tweede verdieping)
 •  Oorspronkelijke paneeldeuren (aanwezig bij ruimte 2.2, 2.3, 2.6 en in de houten/glazen)  
    afscheidingswanden
 •  Oorspronkelijke binnenlichtkozijnen en ramen (nog aanwezig op tweede verdieping)

 Afwerking
 •  De oorspronkelijke plafonds met perklijsten (nog aanwezig in veel of mogelijk alle gangen, het 
    trappenhuis etc.)
 •  De oorspronkelijke trap inclusief leuningen en balusters
 •  De oorspronkelijke borstweringsbanden
 •  De oorspronkelijke tegels: 
  o  créme-kleurige verglaasde tegels met bovenin twee donkergroene randen en daar- 
      tussen ruitvormige stukken, met onderaan nog groene tegelrand (ten minste nog aan- 
      wezig in alle lokalen op de tweede verdieping)
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  o  créme-kleurige verglaasde schiftingstegels (ten minste nog aanwezig onder de borst- 
      weringsbanden in het tochtportaal en onder de kapstokplanken in de gangen op de  
      tweede verdieping)
  o  witte Maastrichtse verglaasde (ten minste nog aanwezig in de gootsteenkast aan het  
      einde van de gang op de 2e verdieping (ruimte 2.6))
  o  oorspronkelijke tegelvloertjes (ten minste nog aanwezig in een van de voormalige toi- 
      letten op de begane grond (ruimte 0.7), in de voormalige kolenbergplaats op de 1e  
      verdieping (ruimte 1.18) en in de gootsteenkast aan het einde van de gang op de 2e  
      verdieping (ruimte 2.6))
 •  Versieringsdetails zoals gesmeed ijzeren rozetten op ijzeren onderslagbalk, fraai gedetail- 
     leerde hardstenen consoles onder de onderslagbalk
 •  De kunstig afgewerkte balkeindes in de gymzaal 

 Installaties
 •  De originele hardstenen gootsteen in de gootsteenkast aan het einde van de gang op de 2e  
    verdieping
 •  Overgebleven luchtkanalen

Positieve waarde

 Afwerking
 •  Eventuele oorspronkelijke plafonds met platte banden (in lokalen)
 •  Oorspronkelijke houten vloer in ruimtes voor zolder

 Installaties
 •  De latere wasbakken in de lokalen

Indifferent 

 Ruimtelijke indeling
 •  De tienerzolder
 •  De bij de gymnastiekzaal behorende ruimtes

 Deuren, ramen, kozijnen
 •  De niet oorspronkelijke toegangsdeuren van lokaal 2.1 en 2.4 en ruimte 2.16 
 •  De later toegevoegde, lagere deuren op de begane grond en eerste verdieping

Storend

 Ruimtelijke indeling
 •  De inbouw op de begane grond in het trappenhuis 

 Deuren, ramen, kozijnen
 •  De moderne dubbele glasdeuren in de gangen op alle verdiepingen
 •  De deuren die bij het samenvoegen van toiletten in het midden van de nieuw ontstane  toilet- 
    ruimtes zijn geplaatst
 •  Veiligheidsglasvoorzetramen voor enkele binnenlichtkozijnen op de tweede verdieping
 •  Later toegevoegd hekwerk in trappenhuis op de eerste verdieping
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4. WAARDENSTELLING

 Afwerking
 •  Alle systeemplafonds 
 •  Verlaagde plafond / insteekverdieping in de gang op de begane grond
 •  Verlaagd plafond in gymzaal
 •  Afplating van paneeldeuren 
 •  Afplating (geheel en gedeeltelijk) van oorspronkelijke binnen- en buitenlichtkozijnen
 •  Schrootjesbetimmering door het hele gebouw
 •  De later aangebrachte blauwe verflagen op de trap
 •  De later aangebrachte mintgroene verflagen op borstweringsbanden en deuren
 •  De verschillende moderne wc-betegelingen

 Installaties
 •  Moderne radiatoren

 Overig
 •  Later toegevoegde balken in gymzaal
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