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CTT^VE avond van den 13en Juni bracht ons het zoo
1 treffend bericht van het plotseling overlijden van
* ^ Hermanus Samuel de Roode, in leven Directeur der
Gemeentewerken van deze stad*
Na een eervolle loopbaan, eerst als officier bij het wapen
der Genie, daarna als hoofd van het Bouwdepartement te
Suriname en later als Chef eener Hoofdafdeeling en AdjunctDirecteur der Gemeentewerken te Rotterdam, volgde den
2en Augustus 1923 zijne benoeming tot Directeur»
Voor vele en velerlei belangrijke vraagstukken zag hij zich
daarbij al dadelijk gesteld» Met denzelfden grooten werklust
en de nauwgezetheid, waarvan hij ook in vorige functies reeds
zooveel blijk had gegeven, zette hij zich aan den omvangrijken arbeid die wachtte» Nimmer was hem daarbij iets te
veel, waar het gold de behartiging van de hem toevertrouwde
belangen» Van het vele dat hij tot stand bracht, zullen de
verbetering van de oeververbinding door het omhoogbrengen van de Willemsbrug en den bouw van een nieuwe
Koninginnebrug; het plan van de Merwehaven; de onteigening van het uitgestrekte gebied op het eiland IJsselmonde, bewesten de Waalhaven, waardoor voor lange jaren
uitbreidingsmogelijkheid voor de Rotterdamsche haven verzekerd is; de uitbreidingsplannen op den Linker Maasoever
en in Dijkzigt alsmede het onlangs gepubliceerde rapport
betreffende de annexatie van omliggende gemeenten, blijven
getuigen van De Roode's nimmer falende werkkracht»
Uiteraard is het hem in den zoo korten tijd van zijn
directeurschap niet gegeven geweest, alles te doen, wat hij
zich met zijn helderen, vooruitzienden blik bij het aanvaarden van zijne betrekking zal hebben voorgesteld» Doch
hoe kan het ook anders! Immers het leven van een stad als
Rotterdam snelt rusteloos voort en brengt telkens weer zijn
nieuwe eigen problemen» Zoo is De Roode heengegaan,
te midden van de volheid van zijn arbeid, latende bij zijne
medewerkers de herinnering aan een humaan en kundig
chef, die hun menigmaal tot voorbeeld strekte»
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