Aanwijzing tot Rijksmonument, Speech burgemeester A. Aboutaleb
Speech die de burgemeester op 16 april heeft uitgesproken ter inleiding van de
aanwijzing van Het Steigercomplex tot Rijksmonument.:

“Dames en heren, vandaag zijn wij bijeen om te vieren dat de Orde der Dominicanen
al heel lang geworteld is in Rotterdam. Dat is bijzonder. Maar het gebouw waar we
nu zijn is ook bijzonder.
Na de verwoesting van de oude kerk die aan de overkant stond, werd deze kerk op
14 mei 1960 ingewijd door monseigneur Martinus Jansen, de toenmalige bisschop
van Rotterdam.
De kerk is gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Kraaijvanger die tot de
belangrijkste Rotterdamse architecten behoort.
Bijzonder aan het ontwerp is de samenhang van parochiekerk met kloosterparochiehuis en de daarvoor kenmerkende kruisgang.
Ook is een groot deel van het oorspronkelijke interieur met de originele kunstwerken
uit de wederopbouwperiode bewaard gebleven.
Na de eerste periode van wederopbouw was tegen het einde van de jaren vijftig de
ergste schade hersteld: Nederland herrees.
De Sint Dominicuskerk weerspiegelt deze wederopbouwjaren en kent een hoge
zeldzaamheidswaarde.
Het is een van de weinige na de oorlog herbouwde kerken in de Rotterdamse
binnenstad.
Rotterdam is trots op haar monumenten en waardevolle gebieden die zijn
gerealiseerd in de periode na het verwoestende bombardement op onze stad.
De krachtinspanningen en vastberadenheid waarmee de verwoeste stadsdelen
werden opgebouwd door de Rotterdammers is bijzonder te noemen.
In de wederopbouwperiode werden waardevolle panden gebouwd die nu behoren tot
de verzameling Rotterdams Erfgoed en die mede bijdragen aan het imago van
Rotterdam als internationaal gewaardeerde architectuurstad.
Wij verheugen ons dat nu wederom een aantal bijzondere objecten uit de
wederopbouwperiode van onze stad in aanmerking zijn gekomen om aangewezen te
worden tot rijksmonument.
De Doelen zijn in december 2015 al toegetreden tot dit selecte gezelschap van
topmonumenten.
Na onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en na voordracht van
het College van B&W, heeft minister Jet Bussemaker besloten dit religieuze complex
aan te wijzen als rijksmonument.
Vanaf vandaag mag de Sint Dominicuskerk zich dus rijksmonument noemen.

Ik feliciteer de Orde der Dominicanen, het Bisdom Rotterdam en de parochie Sint
Dominicus Het Steiger van harte met deze toekenning en nodig mevrouw Susan
Lammers van de RCE op het podium voor de officiële aanwijzing en overhandiging”.

