
Jarenlang keek Henk Chabot vanuit zijn huis 
en atelier uit over het Land van Chabot, zoals 
Observatorium het onbewerkte Terbregseveld 
aan de Rotte wil gaan noemen. Chabot was 
daar in 1934 gaan wonen, nadat hij in de stad 
de dreiging van een nieuwe oorlog had gevoeld. 
Samen met zijn vrouw To had hij daarom 
besloten zich terug te trekken op het platteland 
en het eenvoudige boerenleven te omarmen. 
Levend aan de rand van de stad kon hij vrijer 
leven en de ontwikkelingen in Rotterdam goed in 
de gaten houden. 

SKYLINE
Hoewel Chabot het stadsleven gewend was, 
voelde hij zich ook erg thuis op het platteland. 
De omgeving bood hem rust en de uitgestrekte 
vlaktes en torenvrije luchten inspireerden hem 
in zijn werk. “Vanuit zijn atelier aan de Rotte 
maakte Chabot veel schilderijen van de natuur 
die hem omringde”, vertelt Reutelingsperger. 
“Dat deed hij jarenlang, met het bijzondere 
resultaat dat zijn schilderijen de verandering van 
het Rotterdamse landschap goed laten zien. Zijn 
expressionistische penseelstreken vertellen hoe 

het poldergebied aan de Rotte is veranderd, en 
laten zien hoe de skyline van de stad  Rotterdam 
is getransformeerd. Vanuit historisch opzicht is 
zijn werk daarom zo bijzonder.”

“WIE DE PLEK 
BEZOEKT, 
KRIJGT EEN 
INDRUK VAN HET 
UITZICHT DAT 
ZICH ELKE DAG 
VOOR CHABOTS 
ATELIER 
MOET HEBBEN 
UITGESTREKT”

LAND VAN  
CHABOT
TEKST: ANOUK AMA | BEELD: OBSERVATORIUM

EDITORIAL

Het Chabot Museum wil een herdenkingsplek inrichten voor beeldhouwer 

en kunstenaar Henk Chabot. Daarom heeft zij het Rotterdamse 

kunstenaarscollectief Observatorium gevraagd om een monument te maken 

op het Land van Chabot, het veld bij Chabots oude atelier aan de Rotte.  

Ruud Reutelingsperger, kunstenaar en een van de oprichters van 

Observatorium, voelt zich vereerd: “Chabots kunst is heel belangrijk  

geweest voor Rotterdam. We gaan iets terugdoen in de geest van zijn werk.” 
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HORIZON
Maar Reutelingsperger roemt Chabots werk 
ook vanuit een kunstenaarsperspectief. Zelf 
gediplomeerd kunstschilder, bewondert hij 
hoe Chabot in elk schilderij de hemel met de 
aarde wist te verbinden: “In een schilderij is 
de horizon het moeilijkste wat er is. De lucht 
en grond zijn twee verschillende werelden die 
zich in kunst niet zo makkelijk laten versmelten 
als in de werkelijkheid. Chabot kreeg het 
in elk schilderij voor elkaar, soms door het 
dakenlandschap als overgang te gebruiken, 
soms door precies de juiste kleurovergangen 
toe te passen. Het meest indrukwekkende 
voorbeeld daarvan vind ik zijn bekende werk 
Brand van Rotterdam. De kleuren, de vormen 
en de natuurlijke manier waarop die woedende 
wolken over het platteland koepelen staan voor 
altijd in mijn hoofd getekend.” 

ONAANGEROERD
Inmiddels is Chabots atelier aan de Rotte 
verdwenen en is de polder volgebouwd,  
maar ligt het Tebregseveld er nog steeds 
onaangeroerd bij. Wie de plek bezoekt, krijgt 
een indruk van het uitzicht dat zich elke dag  
voor Chabots atelier moet hebben uitgestrekt. 
Wat veel mensen niet weten, is dat de 
groene vlakte onwetend ligt te rusten op de 
bouwkundige ingreep die haar binnenkort te 
wachten staat. “Er is nog nooit iets op dit veld 
gebouwd, omdat er al tientallen jaren plannen 
zijn om hier een snelweg aan te leggen”, legt 
Reutelingsperger uit. “Die weg zal dwars  
door het poldergebied heen gaan, een duik 
nemen in het Tebregseveld en onder de  
locatie van Chabots oude atelier doorgaan.  
Er komt dus een tunnel onder het Land van 
Chabot te liggen.” 

HERDENKINGSPLEK
Om te voorkomen dat het historische 
Terbregseveld straks alleen nog de functie 
van een tunnel heeft, wil Observatorium de 
plek transformeren tot een landschappelijk 
kunstwerk ter ere van Chabot. 
Reutelingsperger: “Los van het museum is 
er in Rotterdam nog geen plek waar Chabot 
wordt herdacht. Terwijl Chabot toch één van 
Nederlands grootste kunstschilders was die 
daarnaast ook heel belangrijk is geweest 
voor Rotterdam. Ik begrijp daarom goed 
waarom de directie en nabestaanden graag 
een herdenkingsplek willen inrichten op de 
plek waar hij gewerkt heeft. En wat is dan 
een mooiere locatie om dit te doen dan het 
Terbregseveld, dat voor Chabot van grote 
betekenis is geweest en binnenkort toch al 
wordt verbouwd?”

ZANDWACHT
Voor een monument had het museum zich 
laten inspireren door het kunstwerk  
Zandwacht dat Observatorium maakte voor 
op Maasvlakte 2: een groot, indrukwekkend 
en functioneel betonnen kunstwerk dat 
verbeeldt hoe duinen worden gevormd door 
opstuivend en weer neerdalend zand. “In de 
kunstwerken van Observatorium komen de taal 
van de verbeelding en functionaliteit samen: ze 
vertellen het verhaal van de plek, spreken tot 
de verbeelding maar zijn ook te gebruiken”, licht 
Reutelingsperger toe. “Onze interesse gaat 
uit naar de transformatie van landschappen. 
We willen mensen even stil laten staan in een 
bewegende wereld en naar de omgeving om 
zich heen laten kijken. Onze kunstwerken 
laten de wereld om ons heen zien als een 
momentopname, net als de schilderijen van 
Chabot. Daarin lijken Chabot en  
Observatorium dus best op elkaar.”

SPIJKER
In tegenstelling tot Chabot, wilde 
Reutelingsperger in plaats van schilderijen  
maken liever buiten aan de slag met kunst:  
“Ik wilde niet dat mijn werk aan een spijker in 
het museum zou komen te hangen. Ik wilde 
naar buiten, tekeningen maken in de natuur die 
iedereen kon zien. Samen met mijn collega’s 
van Observatorium, die deze behoefte delen, 
wil ik mensen op een andere manier naar 
landschap laten kijken, door met bijzondere 

objecten onbereikbare plekken bereikbaar te 
maken en het landschap eromheen een andere 
betekenis te geven. Op het Land van Chabot 
komt een monument te staan dat precies  
dat doet.”

BOTSEN
Observatorium is hard bezig om omringende 
bewoners te overtuigen van de komst van het 
monument. Reutelingsperger merkt dat de 
meeste mensen welwillend zijn: “Sommigen 
kennen Chabot niet, anderen zijn juist 
weer familie van hem, maar bijna iedereen 
staat positief tegenover de komst van een 
herdenkingsplek voor Chabot. Dat is fijn. 
Gelukkig begrijpen ze dat ons initiatief geen  
roep is om de polder te behouden, maar 
wel om het Land van Chabot op een zin- en 
betekenisvolle manier mee te laten  
veranderen met de omgeving. Juist op deze 
plek, waar de historische Rotte zal botsen met 
de nieuwe snelweg, levert dat denk ik een heel 
interessant resultaat op.”
 

“ONS INITIATIEF 
IS GEEN OPROEP 
OM DE POLDER 
TE BEHOUDEN”
 

OPENLUCHTATELIER
In 2019 zal worden begonnen met de aanleg 
van de snelweg. De bouw zal zes tot zeven jaar 
duren. Het zal dus nog even duren voordat het 
monument op het Land van Chabot er staat.  
Dat maakt voor Reutelingsperger niets uit: hij 
heeft hierdoor nog genoeg tijd om mensen 
warm te maken voor het monument. 
“We gaan informatiebijeenkomsten 
organiseren, wandelingen door het gebied 
plannen en mensen uitnodigen om mee 
bouwputten te gaan bekijken. Het Land van 
Chabot wordt één groot openluchtatelier 
waarin het Observatorium mensen wil 
meenemen in de aanleg van Land van Chabot. 
Het is ons doel om mensen te laten zien hoe 
het landschap om hen heen verandert, net als 
dat Chabot dat deed met zijn schilderijen.”
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