
“Als je je inbeeldt ‘ik ben twaalf en 
ik kan dit’ dan kan je het ook.”
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Vlakbij het Centraal Station van Rotterdam mengen uitgaan, feestzalen, 
dansscholen en creatieve ondernemers zich zonder al te veel conflict met 
elkaar. Daar, in de Delfsestraat, dringt ten hoogte van nummer 19 het geluid 
van de boxen tot buiten door en is er achter het brede raam een grote 
studio te zien, vol met jonge mensen die dansen voor hoge spiegels. Hier 
is het HipHopHuis gevestigd. Puntkomma sprak met Aruna Vermeulen, de 
directeur van het HipHopHuis. Tijdens haar studietijd koos zij voor break 
dance, ging ze hierin les geven bij de SKVR en ontwikkelde samen met 
anderen uiteindelijk een van de meest succesvolle Rotterdamse culturele 
instellingen. Een interview.

in Rotterdam. Break dance zat erg verstopt, 
in de achterkamers van enkele buurthuizen. 
Uiteindelijk kwam ik ergens op de Vieram-
bachtstraat in West terecht waar Hakan een 
klein gehuurd zaaltje beheerde. Je kon daar 
gewoon naar toe om individueel te trainen. 
Ik kwam in de studio van Hakan toen ik 21 
was en zat voornamelijk tussen mensen van 
rond de dertig. Het groepsgevoel was sterk, 
het voelde als een thuis, was inclusief. 

Je zit met dertig mensen in een zaal en met 
de een doe je dit en met de ander dat. Je kijkt 
wat je wat je buren doen, je kijkt om je heen 
en je doet het na als de beweging je bevalt. 
Er is veel interactie tussen mensen die een 
beweging al kunnen en mensen die het nog 
niet kunnen. Iedereen heeft zijn eigen speci-
aliteit en daarmee onderscheid je je en bouw 
je een eigen verhaal op. Door goed te kijken 
wat anderen doen, door naar hun verhalen te 
kijken breng je je eigen leren op gang. Je geeft 
in de break dance je eigen leerproces vorm. 
Het is je eigen eigen victory als je iets haalt.  
Het stellen van eigen doelen is erg belangrijk 
in de break dance. De dansers om me heen in 
de studio waren erg fanatiek en ik leerde daar 
om mezelf steeds hogere doelen te stellen, 

een publiek vond ik boeiend. Ik was zelf altijd 
erg betrokken bij de organisatie, wilde niet 
alleen een acteur zijn maar ook bezig zijn 
met het hele groepsproces. Acteren bleek 
ook niet zo voor mij weggelegd, maar dan-
sen, dat ook onderdeel van de voorstelling 
was, vond ik heel leuk. Daar ben ik er zelf 
toen verder mee gegaan. Toen Rotterdams 
LEF werd overgenomen door de SKVR heb-
ben we zelf, de oorspronkelijke groep van 
Rotterdams LEF, een nieuwe theatergroep 
opgericht, ‘Rotjong’ heette die. De combina-
tie van acteren en dansen ging een tijdje goed 
totdat mijn break dance groep, ’Freelyzone’, 
een optreden kreeg op televisie en ik niet 
mee kon, want op hetzelfde moment had ik 
een première van Rotjong. Dat vond ik zo 
erg, toen moest ik wel kiezen. Ik koos na de 
première voor de dans, ik realiseerde me dat 
dans voor mij veel dieper ging. 

Ik miste tijdens mijn schooltijd wat. Ik 
wist niet precies wat, maar er broeide iets. 
Ik dacht ook altijd dat het op andere scho-
len leuker was. Toen ik ging dansen, toen ik 
met break dance begon, vond ik wat ik nodig 
had. Ik moest wel goed zoeken, want break 
dance was ‘uit’ en er was nauwelijks aanbod 

besloten samen te blijven werken. Hal 4 
(een podium bij de watertoren in De Esch) 
richtte een theatergroep op, ‘Rotterdams 
LEF’ was geboren.  en hiervoor gingen we 
meer producties doen. Het samenwerken 
met andere jongeren was aantrekkelijk, het 
sociale aspect van het samen theater maken.

Vooral het ontwikkelen van het groeps-
proces en het opbouwen van de band met 

“T oen ik nog op het Marnix Gymnasium 
zat werden we, via iemand van mijn 

school die ook theaterregisseur was, bena-
derd door de GGD voor een theaterproject. 
Doel van de voorstelling ‘Over de grens’ was 
jongeren op scholen bewust te maken van 
seksuele intimidatie. We konden het project 
goeddeels zelf vormgeven en dat beviel zo 
goed dat we na afronding van het project  

Het is je eigen victory als je iets haalt.
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• 1995: Marnix Gymnasium, diploma
• 1995 — 2003: Maatschappijgeschiedenis aan 
de Erasmus Universiteit
• 1996 — 1997: Speler en danser bij 
Rotterdams LEF
• 1998: Oprichting mede oprichter 
theatergroep Rotjong
• 1998 — HEDEN: Breakdancer bij Freelyzone
• 2009: Initiatiefnemer The Flyforce
• 2002: Medeoprichter HipHopHuis
• 2012: Toekenning van de Laurenspenning

• ARUNA VERMEULEN IN DE GROTE STUDIO VAN HET HIPHOPHUIS

Achtergrond
Aruna Vermeulen

Vervolg
Het is je eigen victory 
als je iets haalt.

Schwung op Zuid, bemiddelaars en studenten.

In deze uitgave van Puntkomma veel aandacht voor Rotterdam 
Zuid. In het essay ‘Schwung op Zuid’ wordt ingegaan op de 
kracht van Zuid, op het bijzondere karakter van de Linker 
Maasoever, op de potentie van een gebiedsdeel waar 
kunstenaars en vormgevers al lang niet meer hun neus voor 
optrekken. Jeannette Nijkamp beschrijft de activiteiten van 
beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk sinds 2008 in de 
Afrikaanderwijk: de geschiedenis van haar inzet, maar ook een 
analyse van haar meest recente project, de ontwikkeling van 
een ‘Afrikaanderwijk Coöperatie’. Dirk Monsma interviewt de 
recent vertrokken directeur van Villa Zebra, een kunstinstelling 
die nadrukkelijk koos voor Zuid en daar al jaren actief is in het 
onderwijs. Niet beperkt tot Rotterdam Zuid maar wel geheel in 
de sfeer van de kracht van Zuid is de bijdrage van Herman van 
Wamelen. Hij stelt in het veranderingsproces dat beleidsmakers 
voorstaan het gebruikersperspectief meer centraal. En hij roept 
kunstenaars, vormgevers en architecten op een grotere rol te 
spelen in de vernieuwingsprocessen in de samenleving. Deze 
artikelen sluiten goed aan bij het artikel Ćultuurparticipatie in 
de leefwereld` in Puntkomma # 3.

In het vorige nummer besteedde Puntkomma aandacht 
aan bemiddelaars, bijvoorbeeld op het terrein van jazzmuziek. 
In dit nummer trekken we ook die lijn door. Aruna Vermeulen 
is directeur van het HipHopHuis en is de ideale bemiddelaar 
op het voor velen onbekende terrein van de hiphop. 
Inmiddels worden ook daar leeftijdsgrenzen geslecht en 
ontstaan er vertakkingen. Een interview met een vrouw die 
zich ontwikkelde van actrice en danser tot directeur van 
een bloeiende culturele instelling. Peter Bosma is al vele 
jaren actief in de Rotterdamse filmsector. In de hoek van de 
vertoners is er de laatste tijd een grote opleving te zien. Wat 
is er aan de hand in die sector, waar komt de opmerkelijk 
opbloei van dit moment vandaan? De auteur beschrijft 
de geschiedenis van de vertoning van de ‘betere’ film in 
Rotterdam en doet aanbevelingen voor een versterking van 
het film(vertoners)klimaat.

Puntkomma wil meer aandacht besteden aan de resultaten 
van onderzoek van studenten naar Rotterdamse kunst en 
cultuur. Puntkomma plaats nu de eerste twee artikelen en wil 
daar de komende tijd mee doorgaan om het onderzoek breder 
bekend te maken. Aanbieding van artikelen uit de hoek van 
studenten zijn welkom. 

Dit nummer komt vooral tot leven in de column van Erik 
Beenker en door de vernieuwde vormgeving van ontwerpers 
Koen Evers en Ferry de Gier. Met opnieuw fraaie cover- en 
interviewfoto’s van Dana Romina. Wat een weelde, zo’n 
creatief team.

Namens de redactie,
Hugo Bongers

“Als hier 
iemand van 
twaalf iets 
kan leren 
aan iemand 
van veertig 
dan vind ik 
dat prachtig.”

SKVR, die vroegen ons om het aanbod uit 
te breiden. Maar als hiphoppers pasten we 
moeilijk in het stramien van die organisatie 
met hun vaste lessen en schema’s, zo werkt 
dat nu eenmaal niet in de break dance scene. 
Onze deelnemers wilden na de les nog wel 
een paar uurtjes individueel trainen. En voor 
sommigen waren de lessen waren te duur en 
dan kwamen ze alleen om vrij te trainen. Dat 
paste allemaal niet zo goed in de systematiek 
van de SKVR. En de locatie was niet geschikt: 
de piano’s stonden in de weg, de vloer was 
te stroef, er was totaal geen hiphopgevoel op 
de dansschool. 

We kregen toen binnen de stichting een 
andere plaats, want er was een belang om ons 
er bij te houden. We werden geplaatst bij de 
afdeling Kunst Onder Andere die flexibeler, 
meer wijkgerichte werkte. Met die wijkge-
richte aanpak hadden we eigenlijk ook niet 
veel mee, want een break dancer is ambi-
tieus, die meet zich niet met ‘iemand uit 
de wijk’. Ik meet mij als danser niet met de 
buurjongen, maar met iemand uit de wereld, 
die met hetzelfde bezig is. Hiphop is heel 
internationaal. Daarom pasten we ook niet 
in de wijkaanpak. De vrije training is de basis 
van hiphop, maar hiphop is veel meer. Ken-
nisoverdracht is voor ons veel meer dan een 
les, het kan ook een talk show zijn of een bat-
tle. Voor de SKVR stonden de cursussen cen-
traal, voor ons waren die meer een bijzaak. 
In 2007 hebben we ons losgemaakt van de 
SKVR en zijn we met begeleiding van de SBAW 
een zelfstandige organisatie geworden. We 
kwamen in een professionaliseringstraject 
terecht en voor mezelf kon ik in dat traject 
mijn eigen ambities wel kwijt. Ik organiseer 
en faciliteer graag.  

Ontwikkeling van het HipHopHuis
Nadat we een jaar of vijf bezig waren vertelde 
een groep jongeren ons dat onze visie ach-
terhaald was, dat we moesten veranderen 
omdat we anders binnen vijf jaar niet meer 
bestonden. Ik vond dat positief: ze vertelden 
ons dit omdat ze betrokken waren. En we 
hebben naar ze geluisterd. Zoe hebben we 
het aantal disciplines dat onder de paraplu 
van het HipHopHuis valt vergroot. Hiphop is 
de kern, maar er is veel bijgekomen. House 
dance was de eerste uitbreiding van ons 
programma, het begin van de verbreding 
buiten het traditionele hiphopformat. We 
zijn veel vraaggerichter, veel breder gewor-
den. Vroeger gingen we uit van wat we zelf 
belangrijk vonden, nu is belangstelling van 
onze doelgroep ons criterium. Jongeren van 
nu komen met heel andere vragen binnen. 
Soms met vragen waar ik persoonlijk van 
ril. Maar dat moet ik accepteren. Neem bij-
voorbeeld dancehall, een dansstijl die oor-
spronkelijk niet goed in het hiphopformat 
paste, maar waar wel vraag naar was. Toen 
we dancehall gingen programmeren heb-
ben we mensen verloren die vonden dat we 
uitverkoop hielden. Maar we bieden we die 
dansvorm toch af en toe aan, ook omdat 
er uiteindelijk toch verwantschap met het 
hiphopgevoel is ontstaan. Er zijn jongeren 
die elementen van dancehall combineren 
met andere stijlen. Die verbreding zie je ook 
internationaal, maar Rotterdam is toch uniek 
omdat veel nieuwe generaties in huis hebben 
gehaald naast de oudere. In veel andere lan-
den zie je een tegenstelling tussen een oude 
generatie die haar roots in ere wil houden en 
jongeren. Wij programmeren stijlen naast 
elkaar, we houden de generaties aan boord, 
hoewel de nadruk wel ligt bij de jongeren. We 
hebben enkele kernstijlen die we hier altijd 
handhaven, naast een wisselend aanbod 
van andere stijlen, uitstapjes in het alsmaar 
uitdijende veld van de hiphop. Je zou kun-
nen zeggen dat hiphop zichzelf iedere keer 
opnieuw uitvindt.

In 2012 konden van we een veel te kleine 
studio aan de Coolhaven verhuizen naar de 
Delftsestraat en we zitten nu op een droom-
plek in de stad. We zijn er erg blij mee, we 
kunnen hier dans en muziek en beeldende 
kunst samen brengen, maar het is ook een 
plek voor rappers die geen behoefte hebben 
aan een les. En die rap scene leunt weer tegen 
de scene van spoken word, jonge dichters die 
op het podium optreden. Daarmee is er een 

overlap en zo worden we steeds breder en zo 
blijven we ook voor de lange termijn relevant. 

Mannen en vrouwen apart
Toen ik begon was er geen onderscheid tus-
sen jongens en meisjes, maar zo rond 2002 
kwamen de aparte battles voor meisjes op. 
Dat vond ik stom, want het bijzondere van de 
scene was nu juist dat er geen onderscheid 
was tussen mannen en vrouwen. Het spel 
werd er anders door. Ik bleef wel in de scene, 
maar minder om te dansen in groepsver-
band en meer individueel: om te jureren, te 
reizen, te adviseren. Ik had als meisje een 
voorsprong omdat ik al langer aan het dan-
sen was en daarom werd ik vaak gevraagd 
om iets te brengen op het gebied van visie 
en persoonlijkheid in te brengen, minder 
om skills, de techniek. Achteraf vind ik dat ik 
zelf artistiek niet de ‘next level’ was. Als ik nu 
een battle jureer met alleen meisjes dan vind 
ik dat minder interessant, maar er bestaan 
nauwelijks meer gemengde optredens. Break 
dance blijft overigens een veld waarin vooral 
mannen actief zijn en er zijn maar een paar 
vrouwen zo goed dat ze met de mannen mee 
kunnen doen.

Hiphop is een verzamelnaam, hiphop is 
een life style en die is heel breed geworden. 
Het begon met rap, met break dance en met 
dj’en, maar het is nu veel breder met veel 
verschillende dansstijlen, maar ook kleding 
mode en kunst. Ook qua leeftijd is hiphop 
veel breder geworden. We krijgen hier kinde-
ren vanaf vier jaar over de vloer. We hebben 
nu een HipHopHuis-juniorprogramma, voor 
kinderen vanaf vier jaar, want die doelgroep 
groeit hard. Oudere dansers komen niet per 
se voor de lessen, die komen hier ook om 
te trainen. Ik vind die ontmoeting tussen al 
die leeftijdsgroepen erg mooi; iemand wordt 
hier gewaardeerd om z’n kunnen. Als hier 
iemand van twaalf iets kan leren aan iemand 
van veertig dan vind ik dat prachtig. Break 
dance is iets dat kinderen snel kunnen leren, 
het is ook bedacht door kinderen en met hun 
onbevangenheid kunnen ze snel iets oppik-
ken. Ik ben zelf pas gaan snow boarden, ik 
keek naar wat een paar twaalfjarigen deden, 
ik pikte het op die manier op. Van jongeren 
kun je leren.

Het HipHopHuis is alles bij elkaar; het is 
een platform voor alles dat onder de noe-
mer van hiphop valt en er komen honder-
den mensen per week hier. We hebben een 

vast formeel lesaanbod, met cursussen, we 
hebben ook veel ruimte voor het informele 
leren door elkaar te ontmoeten. Een rapper 
bijvoorbeeld heeft geen behoefte aan lessen, 
wel aan een plek met goede connecties. Zo 
ontstaat er een overlap tussen rap, spoken 
word en hiphopdans.

De positie van break dance als discipline 
binnen de hiphop is smaller geworden. Er 
zijn meer ‘staande’ dansen bij gekomen, 
naast break dance waar het gaat om de con-
nectie met de vloer. Die staande dansen zijn 
nu vele populairder. In die staande dansstij-
len, zoals popping, house dance, wacking, 
vogueing, dancehall, is er meer gelijke ver-
deling tussen mannen en vrouwen. Er zijn 
zoveel specialismes binnen de hiphop. Al 
die dansstijlen hebben hun eigen roots, hun 
eigen oorsprong en hun eigen leefstijl. Soms, 
zoals bij vogueing, is dat heel theatraal en 
spectaculair, die stijl is in de gay scene van 
New York begonnen.

Battle stand
Er is in die zeven jaar waarin we nu zelfstan-
dig zijn veel veranderd, ook in mijn eigen 
opstelling. Allereerst omdat ik mezelf niet 
meer als kunstenaar, als danser opstel. Een 
break dancer staat altijd in een battle stand. 
Je bent tegen, er is strijd in je. Dat voel ik nu 
niet meer. Die bevrijding was een verassende 
ontdekking voor mezelf. Nu ik geen kunste-
naar meer ben kan ik meer ruimte geven aan 
anderen. Ik waardeer dingen breder, ik kan 
meer afstand nemen. We hebben nu in het 
HipHopHuis andere programmeurs en we 
geven meer ruimte aan andere kunstvormen. 
Ik hoef me niet meer als kunstenaar op te 
stellen en wat hier gebeurt mag afwijken van 
mijn eigen smaak. Wat dat betreft is het Hip-
HopHuis geëmancipeerd van zijn oprichters. 
Mijn twee collega-oprichters hebben twee 
jaar geleden het HipHopHuis verlaten. Het 
was een pijnlijk proces waarvan de wond 
nog niet is geheeld. Het was een keuze om 
relevant te blijven op de lange termijn, om 
de jongeren uit de community de ruimte te 
geven om zich binnen de organisatie te ont-
wikkelen. Ik geloof in deze formule, maar 
omdat het offer zo groot is geweest ben ik er 
extra op gebrand om te slagen. Ik was toen we 
met het HipHopHuis begonnen primair artis-
tiek gedreven. Nu zijn we veel breder. Ik ben 
niet meer de docent of de programmeur, ik 
werk aan de voorwaarden scheppende kant.

Culturele instelling in Rotterdam
Wij zijn het HipHopHuis als een culturele 
instelling en we bouwen relaties met ze op 
met andere culturele instellingen in Rot-
terdam. Bij andere culturele instellingen zit 
vaak ook vernieuwing en ik wil ons publiek 
introduceren in andere kunstvormen en op 
andere locaties. Of de hiphop scene daar zelf 
op zit te wachten weet ik niet, maar ik vind 
dat als persoon erg belangrijk. Wij deden de 
eindpresentatie van onze studenten in de 
Rotterdame Schouwburg, dat was voor mij 
een persoonlijke overwinning. Daar staan 
we dan met ons hele hebben en houwen 
op het podium van de Schouwburg, dat is 
erg tof want daar hadden we veel bij te win-
nen. In Museum Boijmans van Beuningen 
konden we ook ons eigen ding doen in de 
setting van een kunstmuseum, dat was ook 
erg belangrijk. 

Ik wil continu aansluiting blijven vinden 
bij andere kunstinstellingen in Rotterdam, 
mogelijkheden tot samenwerking blijven 
onderzoeken. Het kost tijd en moeite, maar 
denk graag mee met het collectief van ste-
delijke culturele instellingen. Het is voor het 
HipHopHuis van belang dat we ons flexibel 
tot de Rotterdamse kunstsector opstellen. 
Als we ons in Boijmans of de Schouwburg 
presenteren weet heel de stad het, weet de 
rest van Nederland dat ook, niet alleen onze 
scene. Wij positioneren onszelf nadrukkelijk 
als culturele instelling, want hiphop is, hoe 
breed dan ook, een kunstvorm. We moeten 
ons verhouden tot de cultuur van de stad 
en wat mensen van ons willen. Dat is ons 
bestaansrecht, daarom krijgen we subsidie. 
We zijn er niet om jongeren van de straat 
te houden, we zijn geen maatschappelijk 
werkers. We werken samen met theaters 
en musea, niet met de politie of de GGD of 
jeugdzorg. Dat vinden ze in het buitenland 
wel vreemd, daar is het sociale aspect veel 
belangrijker: hiphop als vorm van overle-
ven, om jongeren zingeving bieden. Een 
artistieke benadering van hiphop zoals wij 
die hebben vinden ze daar zo’n luxe. 

Wat ik mis in Rotterdam? Ik mis Night-
town. Ik ben een kind van Nighttown, daar 
heb ik me kunnen ontwikkelen. Zoveel 
mensen kwamen daar over de vloer, er 
waren zoveel programma’s cultuuroverstij-
gend: hiphop, pop, jazz, film, open podium, 
hedendaagse muziek, alles was daar te zien 
en te horen. Daardoor ben ik gevormd en ik 

niet alleen. Veel mensen die nu actief zijn 
in Rotterdam zijn daar gevormd. Dat zoiets 
nu niet bestaat is absoluut een gebrek in de 
stad. En ik mis als HipHopHuis is directe 
aansluiting bij de scholen. Daar komen we 
nauwelijks binnen. Hoewel we niet duur 
zijn heeft het onderwijs geen geld meer om 
ons te betalen. We doen vooral dans en dat 
is blijkbaar toch een te klein, te specialis-
tisch terrein voor de scholen. We bereiken 
het onderwijs wel enigszins via een samen-
werkingsproject met de SKVR. Door de slui-
ting van De Nieuw Oogst (in de Maassilo 
bij de Maashaven) hebben wel veel deel-
nemers verloren die op Zuid wonen. Voor 
de jongeren op Zuid zou het goed zijn als 
er daar weer aanbod komt; de afstand tot 
de binnenstad is voor de jongste generaties 
toch een bezwaar. Veel jongeren die iets 
aan hiphop kunnen hebben kunnen we nu 
niet bereiken.

Beroep
Hiphopkunstenaar zijn is een beroep, jawel. 
Ik ken behoorlijk wat mensen die hier op 
in het HipHopHuis begonnen zijn hebben 
gezeten en er hun vak van hebben gemaakt, 
die er van kunnen leven. Maar je moet jezelf 
wel breed inzetbaar maken: lesgeven, mode-
shows doen, videoclips maken, dansen, 
optredens, commerciële dingen doen; van 
alles komt voorbij. We hebben daarom een 
project opgezet, ‘Tussen scene en sector’, dat 
gericht is professionalisering. Hoe kan ik van 
Hip Hop mijn beroep maken, hoe houd ik mij 
staande, hoe werkt dat, hoe blijf ik succesvol? 
Dat zijn de vragen die aan de orde komen 
en die passen in onze visie op talentontwik-
keling. Firestarter is het evenement dat uit 
dit project voortkomt, om jonge mensen te 
laten zien hoe anderen het hebben gedaan, 
om voorbeelden te geven.

Advies
Wat als de lezers van Puntkomma niet weten 
wat hiphop is, of wat wij hier doen? Dan is 
mijn advies: praat met jongeren. Ga er mee 
in gesprek. Je kunt hier aan de Delftsestraat 
altijd binnenlopen, we zijn heel laagdrempe-
lig en kom kijken wat we hier doen. Maar als 
je het echt wil begrijpen: praat met je buur-
jongen van zestien en ga met hem naar de 
disco of naar het HipHopHuis. Of ga een keer 
op vrijdagavond naar de Lijnbaan.” 
• EV & HB

ik bedacht voor mezelf steeds moeilijkere 
dingen. Ik zat inmiddels op de universiteit, 
ik had twintig uur college per week en kon 
daardoor naast mijn studie helemaal in de 
dans opgaan. 

Als je met break dance bezig bent leer 
je jezelf te onderscheiden. Sowieso is ieder 
lichaam anders, kort of lang, dik of dun, 
lening of niet en dat lichaam bepaalt ook 
het programma waarmee je bezig gaat, de 
invalshoek voor wat je als danser wil zijn. Wat 
heb je, wat breng je in, wat heb je te bieden, 
wat hebben we uit te wisselen? Je stelt je tij-
dens de training op als een spons. Alsmaar 
oefenen, daar bij Hakan heb ik echt uren 
gemaakt. Zo werkt het hier in het HipHop-
Huis nog steeds: naast de groepslessen kan 
je ook individueel trainen.

SKVR
Het HipHopHuis ontstond spontaan, uit 
onze eigen behoefte. We waren al een tijdje 
samen bezig voordat we realiseerden dat 
we een organisatie waren geworden. Lloyd 
Marengo, Bennie Semil en ik zijn het Hip-
HopHuis in 2002 begonnen als project 
van de SKVR. We gaven op verzoek van de 
SKVR al een paar jaar les in break dance in 
de dansschool aan de Hennekijnstraat. Er 
kwamen mensen naar ons toe die voordien 
nooit naar de SKVR kwamen en zo werden 
we aantrekkelijk voor de mensen van de 
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Schwung op Zuid
• Illustratie: Onno Blase 

De naoorlogse culturele wederopbouw van de stad heeft de wijken op Zuid overgeslagen. Dat leek ooit een nadeel, maar kan nu 
als een voordeel worden beschouwd. Het culturele leven van Zuid heeft veel minder te lijden van de economische crisis die de 
culturele instellingen op de noordoever en de Kop van Zuid treft.

Kunst en cultuur op Zuid zijn kleinschalig, van onderop 
ontwikkeld, niet afhankelijk van kwetsbare grootschalige 

horecaformules, dicht bij de leefwereld van de bewoners. 
Kunst en cultuur op Zuid staan voor de Rotterdamse kern-
waarden bij uitstek:  een do-it-yourself mentaliteit, zelfor-
ganisatie, een bottom-up manier van aanpakken. Zuid hoeft 
in tegenstelling tot de noordoever en de Kop van Zuid geen 
omvangrijk museumbestel in stand te houden of een thea-
terpark te ondersteunen, heeft geen klassieke-muziekleven 
van enige omvang noch grootschalige instellingen voor 
cultuureducatie. 

De afwezigheid van grootschalige voorzieningen in com-
binatie met de recentere aantrekkingskracht van Zuid op 
creatieve beroepsbeoefenaren biedt goede kansen voor het 
culturele leven van Zuid. Dat zal voor de komende decen-
nia gekarakteriseerd kunnen worden door begrippen als 
ambachtelijkheid, handwerk, duurzaamheid, kleinscha-
ligheid, community oriented. Kunstenaars en vormgevers 
voelen zich thuis op Zuid, tonen dat ze zich er mee verbon-
den voelen. Tegelijkertijd hebben veel van deze creatieve 
beroepsbeoefenaren een nationale of internationale praktijk. 
Daarmee verbinden ze Zuid met een veel grotere wereld. Het 
culturele leven van Zuid kan door deze omstandigheden een 
goede aansluiting vinden bij de ontwikkelingen die beoogd 
worden met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. 
Kunst en cultuur dragen direct bij aan de doelstellingen op 
het terrein van economische en sociale versterking van Zuid.  
Cultuur op Zuid staat voor community art en een focus op 
wijkeconomie, in directe relatie met creatieve netwerken in 
de rest van de stad, het land en de wereld.

Het naoorlogse schamele culturele leven op Zuid
De sterke ontwikkeling die het culturele leven van Rotterdam 
in de tweede helft van de twintigste eeuw doormaakte is gro-
tendeels aan de wijken op de Linker Maasoever voorbij gegaan. 
Wat gebeurde er en welk voordeel geeft dat nu aan Zuid? 

De Wederopbouw begon eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig ook het culturele leven in de stad te bereiken. De 
opening van het Concert- en Congresgebouw De Doelen in 
1966 is een omslagpunt: vanaf dat moment wordt Rotterdam 
ook een cultuurstad. Begin jaren zeventig is het culturele 
leven van Rotterdam booming. Museum Boijmans Van Beu-
ningen krijgt zijn Bodonvleugel, nog immer een voorbeeld 
van goede museumarchitectuur, en begint zich ook te rich-

ten op moderne en contemporaine kunst. De Rotterdamse 
Kunststichting ontwikkelt talloze nieuwe initiatieven in de 
sfeer van werkplaatsen, tentoonstellingsplekken, festivals, 
literaire activiteiten, straatschilderkunst, film en video, jazz 
en pop. Brede groepen in de bevolking werden aangesproken 
door de activiteiten van de Stichting Musische Vorming, later 
gefuseerd met de Muziek- en Dansschool tot Stichting Kunst-
zinnige Vorming Rotterdam die zeker in het basisonderwijs 
bijna alle Rotterdamse schoolkinderen bereikte. Dit is nog 
maar een bescheiden beschrijving van het nieuwe culturele 
elan van Rotterdam. 

Deze vernieuwingsgolf had weinig directe effecten op 
Rotterdam Zuid.  Het institutionele culturele leven van 
Rotterdam Zuid was en bleef schamel. Er was een Theater 
Zuidplein, geopend in 1954, maar de exploiterende Dienst 
Gemeentelijke Kunstgebouwen had geen duidelijk beeld 
van de behoeften van bewoners van Zuid; de programme-
ring was gezichtloos en het gebouw sfeerloos. De afdeling 
Wijkprogrammering van de Rotterdamse Kunststichting 
ondersteunde enkele wijkpodia (Klimmende Bever, ’t Kloos-
ter, de Larenkamp) met een aanbod van buiten de wijk. 
Diezelfde Kunststichting plaatste de oude directiekeet van 
de Bijenkorf naast het nieuwe winkelcentrum Zuidplein en 
richtte daar smaakvolle tentoonstellingen in. Dat was het wel 
zo’n beetje. Als er al kunstenaars op Zuid woonden waren ze 
vooral erg onzichtbaar. Zichtbaar was je alleen op de podia 
op de Rechter Maasoever, niet op Zuid. 

De jaren tachtig en negentig
Het rijke culturele leven van Rotterdam werd in het begin van 
de jaren tachtig getroffen door de gevolgen van een econo-
mische crisis. Verschillende culturele instellingen moesten 
hun deuren sluiten of hun activiteiten sterk verminderen. 
Op cultuur in Zuid viel niet veel te bezuinigen, maar de 
Kunststichting die 40% in haar budget terug moest kon niet 
veel anders dan de deuren van haar tentoonstellingsruimte 
sluiten en de activiteiten van de afdeling wijkprogrammering 
beëindigen. Het daarop volgende herstel van de cultuur in 
Rotterdam, eind jaren tachtig begin jaren negentig toen de 
Nederlandse economie weer aantrok, leidde niet tot nieuwe 
initiatieven op Zuid. Met één opvallende uitzondering: de 
ideeën van stedenbouwkundige Riek Bakker werden politiek 
en maatschappelijk gemeengoed en Zuid kreeg een culturele 
rand van stevige, grootstedelijke kunstinstituten.

De status van de rivier veranderde in de 
jaren ’90 van grens in centrum. De Kop van 
Zuid werd ontwikkeld en de Wilhelminapier 
kreeg grootstedelijke culturele voorzienin-
gen te herbergen. In korte tijd werd er een 
nieuw Luxortheater gebouwd, een Neder-
lands Fotomuseum gevestigd, de kunstedu-
catieve opleiding De Beeldfabriek geopend 
en een tentoonstellingshal en culturele 
evenementenlocatie in Las Palmas (LP 2) 
ontwikkeld. Aan dat pakket voorzieningen 
werd enkele jaren later een nieuw Lanta-
renVenstercomplex toegevoegd. Op LP 2 
na, een nieuw initiatief van de gemeente 
Rotterdam zelf, verhuisden al deze instel-
lingen feitelijke van de Rechter Maasoever 
naar Zuid en kwamen daar in aanmerkelijk 
betere facilitaire omstandigheden terecht. 
Het gedeeltelijk verleggen van het culturele 
centrum van Rotterdam naar de Kop van 
Zuid lijkt geslaagd. De ruimtelijke kwaliteit 
en de faciliteiten van de instellingen wer-
den sterk verbeterd. Maar de consequenties 
van deze verbetering zijn een groter beslag 
op het gemeentelijke cultuurbudget, een 
grotere afhankelijkheid van de markt, met 
name in de sfeer van kaartverkoop,  horeca-
exploitatie  en zaalverhuur. In tijden van 
gemeentelijke bezuinigingen en economi-
sche stilstand of krimp hebben deze instel-
lingen het moeilijk. 

De weg omhoog; infrastructurele 
vernieuwing op Zuid
De wijken op Zuid kregen aldus aan de 
noordzijde een stevige rand  van grootste-
delijke culturele voorzieningen, een rand 
die voortaan als deel van het centrumge-
bied wordt gerekend. Er zijn echter tot nu 
toe weinig aanwijzingen dat deze wijken 
daarvan bijzonder profiteerden. Het cultu-
rele leven van Zuid plukt nog onvoldoende 
de vruchten van de culturele heropleving 
van Rotterdam vanaf de jaren negentig.  Er 
zijn, als het gaat om structureel door de 
gemeente ondersteunde kunstinstellingen, 
twee  uitzonderingen die door hun manier 
van werken opvallen en die goed passen in 
het nieuwe culturele elan van Zuid. 

Villa Zebra verhuisde van het Museum-
park naar een locatie nabij de Kop van Zuid. 
De Villa oriënteerde zich echter niet op de 
grote kunstinstellingen die daar al gevestigd 
waren maar concentreerde zich juist op het 
onderwijs en op kinderen en hun families in 
de wijken en buurten deep south. Dat bleek 
een gelukkig keuze. Villa Zebra werd een 
grote publiekstrekker, wist op een laagdrem-
pelige en speelse manier beeldende kunst 
aan een jong en breed publiek aan te bieden; 
de werkmethode Villa Zebra werd en is nog 
steeds een voorbeeld in Nederland.

De tweede geslaagde ‘institutionele’ 
vernieuwing vond plaats in Theater Zuid-
plein. Na decennia lang een betrekkelijk 
gezichtsloze plek te hebben ingenomen in 
het gemeentelijk theaterbestel wist Thea-
ter Zuidplein zich in het eerste decennium 
opnieuw uit te vinden. Het werd een theater 
dat de banden met het eigen publiek van de 
wijken op Zuid stevig wist aan te halen. Of 
anders gezegd, er werd voor het eerst een 
eigen authentiek theaterpubliek geschapen 
dat niet leek op dat van Noord. Dat publiek 
werd opgebouwd door een slimme combi-
natie van geslaagd programmeren en een 
sterke oriëntatie op het aanhalen van banden 
met dat nieuwe publiek, onder andere door 
medewerkers, vrijwilligers, stagiairs en der-
gelijke uit de nieuwe doelgroepen om zich 
heen te organiseren.

Villa Zebra en Theater Zuidplein kozen 
voor een nieuwe aanpak en richtten zich 
bijna exclusief en met nieuwe werkmetho-
den op de bewoners van Zuid. Hun aanpak 
was in Nederland voorbeeldig. Rotterdam 
Zuid bleek de plek te zijn waar community 
art vorm kreeg. Het daarin sinds lange tijd 
gespecialiseerde gezelschap Rotterdams 
Wijktheater, dat een nomadisch bestaan door 
de stad leidde, haalde de banden aan met 
Theater Zuidplein. Voortaan vond ook het 
(tweejaarlijkse) internationale festival van 
community art in Zuidplein (ICAF) plaats. 
Vervolgens besloot het Rotterdamse Wijkthe-
ater om dat nomadisch bestaan gedeeltelijk 

in te ruilen voor een meer sedentair leven 
door zich om te vormen tot het huisgezel-
schap van Theater Islemunda, het nieuwe 
wijktheater gesticht door de deelgemeente 
IJsselmonde. Ook een internationaal erkende 
kunstenaar met een  sociaal-artistieke prak-
tijk Jeanne van Heeswijk vestigde zich met 
haar Freehouse in Zuid. 

Geen grote institutionele structuren der-
halve op Zuid, slechts enkele bescheiden 
instellingen die weten hoe ze het hart van 
de bewoners van Zuid kunnen bereiken.  
Werkmethoden die voor heel Nederland 
vernieuwend zijn en vaak geïnspireerd 
door sociale vernieuwing, community art en 
buurtverbetering. Aandacht voor de sociale 
samenstelling van de wijken, voor de ontlui-
kende economie van de buurten. Villa Zebra, 
Theater Zuidplein, Rotterdams Wijktheater, 
kleinschalige laboratoria voor culturele ver-
nieuwing die de menselijke maat weten te 
vinden en te behouden.

Ook op het gebied van kunst in de open-
bare ruimte zijn in Rotterdam Zuid onder-
scheidende projecten tot stand gekomen. De 
Raamvertellingen in Pendrecht, Broken Light 
op Katendrecht en de Beijerkoppen in Hil-
lesluis. Zij vormen met elkaar drie iconen van 
Zuid. Het zijn belangwekkende impulsen om 
de openbare ruimte te verbeteren en daar-
mee aandacht voor bewoners te genereren. 
Maar wat deze iconen vooral in gang zetten 
zijn processen waarin bewoners elkaar op 
een andere manier ontmoeten. Zij spreken 
over iets gezamenlijks, hebben daardoor 
andere en nieuwe contacten, die verbindin-
gen op andere niveaus in de hand werken. 
Spraakmakende kunst die internationaal de 
aandacht trekt, maar sterk verbonden is met 
de eigenheid van Zuid.

Zuid als aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor kunstenaars en vormgevers
Een andere belangrijke ontwikkeling is de 
sterk toegenomen interesse van kunste-
naars en vormgevers om zich op Zuid te 
vestigen. Zuid is goedkoper om te wonen, 
maar Zuid is ook aantrekkelijker dan ooit 
om je er te tonen. De toegenomen zicht-
baarheid van kunstenaars en vormgevers 
op Zuid is wel de meest opvallende ver-
nieuwing en versterking van het culturele 
klimaat van Zuid. Een culturele voorhoede 
op Zuid neemt los van overheidsbeleid, niet 
gehinderd door formele structuren en dure 
exploitaties het ene initiatief na het andere. 
Hier is sprake van een eigen dynamiek en 
hier liggen vele kansen. 

Een eerste zwaluw die de culturele lente 
van Zuid aankondigde was het kunstenaars-
collectief BAD aan de Talingstraat. Lang bleef 
het bij dit ene voorbeeld maar de laatste 
twee decennia namen de initiatieven opval-
lend en steeds rapper toe. DE PLAYER ves-
tigde zich op Katendrecht, later daar gevolgd 
door Theater Walhalla, eveneens een suc-
cesvol kunstenaarsinitiatief in de sfeer van 
podiumkunsten. Beide initiatieven liepen op 
de gentrificatie van Katendrecht vooruit. In 
Charlois vestigden zich aan en rondom de 
Wolphaertsbocht allerlei kunstenaarsiniti-
atieven. Woningcorporaties op Zuid onder-
kenden steeds beter de kracht van klein-
schalige cultuur en stelden tegen redelijke 
voorwaarden ruimten ter beschikking. De 
Stichting Nieuwe Ateliers Charlois sloot een 
gunstige en vernieuwende overeenkomst 
met een wooncorporatie en kreeg daarmee 
voor langere tijd een aaneengesloten blok 
woon- en werkplaatsen voor kunstenaars. 

In Oud-Charlois dook een laagdrempe-
lige galerie op met veel buurtgerichte initi-
atieven, gerund door de sociaal betrokken 
advocaat Jannie Hommes. In de Afrikaan-
derbuurt omstonden nieuwe initiatieven en 
experimenteerden gevestigde kunstinstel-
lingen als Centrum Beeldende Kunst en His-
torisch Museum Rotterdam samen met Kos-
mopolis Rotterdam in de exploitatie van een 
tentoonstellingsruimte ’t Gemaal. Na enkele 
experimentele jaren droegen zij het beheer 
over aan het eerdergenoemde Freehouse 
van kunstenaar Van Heeswijk die daar een 
‘Wijkwaardenhuis’ exploiteerde en nu een 
wijkcoöperatie opzet. Kunstenaarsinitiatief 
RAAF begint een nieuw podium aan de Hil-

lelaan met een aantrekkelijke programme-
ring voor jongeren en een VVV-functie voor 
cultuur op Zuid.  Verhalenhuis Kaapbelvé-
dère op Katendrecht is een nieuwe plek voor 
ontmoeting en inspiratie. Het richt zich op 
het verzamelen en toegankelijke maken van 
de persoonlijke geschiedenissen van men-
sen, gemeenschappen en de stad. Het Ver-
halenhuis is een organisatie die zich richt op 
immaterieel erfgoed en die een belangrijke 
rol kan spelen in het zichtbaar maken van 
de identiteit van bewoners van Rotterdam 
Zuid. Het kunst- en designcollectief Wand-
schappen ontwikkelde werkplaatsen waarin 
bewoners van Zuid ingeschakeld worden 
bij de productie van design. Het concept 
DNA Charlois is een vervolg op deze praktijk 
waarbij creativiteit, kennis en handvaardig-
heden van de bewoners uit Rotterdam-Zuid 
gekoppeld worden aan getalenteerde ont-
werpers. Uit deze samenwerking ontstaan 
ontwerpen die leiden tot de productie van 
hoogwaardige designobjecten die plaatselijk 
geproduceerd kunnen worden en waarbij 
ambachtelijke productietechnieken worden 
herontdekt. 

Opvallend is dat de kunstenaars, vormge-
vers en cultuurorganisatoren zich verbon-
den voelen met Zuid. De verbondenheid 
met deze plek is groot, ze willen er blij-
ven. Tegelijkertijd hebben ze een praktijk 
en relaties buiten de wijken van Zuid, een 
praktijk die vaak nationaal en internatio-
naal van karakter is. Daarmee brengen ze 
Zuid in contact met ontwikkelingen elders 
en importeren daarmee als het ware een blij-
vende stroom van nieuwe ideeën en ontwik-
kelingen, zorgen ze voor een permanente 
vorm van innovatie. 

Een positieve ontwikkeling op Zuid die 
ook kansen voor de toekomst biedt is de aan-
dacht voor kunst en cultuur bij de bewo-
ners met een niet-Nederlandse achtergrond. 
Onder deze groepen is sprake van een kunst- 
en cultuurbeleving die net zo divers is als de 
samenstelling van de bevolking. Mensen die 
met hart en ziel zelf kunst maken of een rol 
spelen bij de verspreiding ervan. 

Een programma van actie voor kunst en 
cultuur op Zuid
Zuid neemt in de stad in cultureel opzicht 
dus een onderscheidende positie in. Zuid 
is niet de plek voor grootschalige culturele 
instellingen die gebaseerd zijn op omvang-
rijke investeringen, hoge afschrijflasten, 
dure exploitaties en aldus (te) afhankelijk 
worden van kaartverkoop en horeca voor 
een publiek dat daarom uit de hele regio 
Rijnmond of zelfs daarbuiten moet komen. 
Zuid is  een plek voor kunstenaars en 
bescheiden instellingen die denken in spe-
cifieke doelgroepen, in kleinschaligheid, in 
vernieuwing, in cultureel ondernemerschap, 
in het versterken van de band tussen schep-
pend kunstenaar, vormgever en wijkeco-
nomie. Zuid is een cultureel laboratorium. 
Het versterken van juist deze positie is van 
belang voor de ontwikkeling van Zuid. Het 
parool voor de komende decennia is:  inves-
teren in kleinschaligheid, in cultureel onder-
nemerschap dat recht doet aan de specifieke 
populatie op Zuid. 

Laten we ervoor zorgen dat de ambities 
en de activiteiten van de bewoners van Zuid 
zichtbaar worden en laten we samen met 
hen aan een nieuw perspectief werken. 
Met als uitgangspunt een ambachtelijke 
werkwijze, arbeidsintensieve bedrijvig-
heid, duurzaamheid en netwerken met 
stad, land en wereld. Het grote arbeidspo-
tentieel, de diversiteit van de bevolking, de 
betrokkenheid van kunstenaars en creatieve 
ondernemers en de aanwezigheid van grote 
gebouwen aan de oude havens die wachten 
op nieuwe functies bieden grote kansen voor 
de ontwikkeling van Zuid. Een voorbeeld 
van wat in de toekomst mogelijk is gaf het 
project Charlois aan het water, een samen-
werkingsproject van architecten, theater-
makers, bewoners en ondernemers. Het is  
tijd voor een actieprogramma voor kunst 
en cultuur op Zuid dat parallel loopt aan 
en een positieve impuls betekent voor de 
aanpak van sociale, economische en fysieke 
knelpunten op Zuid.

Stelt het culturele leven in Rotterdam Zuid nog wat voor? 
Velen doen daar sceptisch over. Op Zuid gebeurt nooit wat, 
nou ja, op Katendrecht na dan. Het negatieve beeld van 
kunst en cultuur op Zuid was aanleiding voor de Stichting 
Zuidzijde om een discussie op gang te brengen over het 
culturele imago van Rotterdam Zuid. Deze stichting nam 
de boedel over van de cultuurafdeling van het Pact op 
Zuid, een roemruchte samenwerking tussen overheid en 
instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Het Pact 
is inmiddels vervangen door een nieuwe structuur, het 
Nationale Programma Rotterdam Zuid. Dat programma 
werkt vanuit de achterstanden die op Zuid heersen. Die 
zijn er wel degelijk, maar praten vanuit een negatief 
standpunt werkt ook stigmatiserend. Is het mogelijk iets 
positiefs over Zuid te zeggen? 

Zuidzijde, die momenteel cultuurwerkplaatsen in 
Carnisse en de Tarwewijk beheert, organiseerde enkele 
overlegtafels met mensen uit de ondernemerswereld, 
woningcorporaties en onderwijs om een nieuwe visie op de 
rol van kunst en cultuur op Zuid te formuleren. Het wordt 
tijd voor meer schwung op Zuid, meenden de aanwezigen 
aan die tafels. Uit het overleg borrelde een visie op, 
gebaseerd op een historische analyse van kunst en cultuur 
in de zuidelijke helft van Rotterdam. Die visie werd 
vastgelegd in een document dat hierbij door Puntkomma 
wordt gepubliceerd. Dit artikel sluit aan bij een eerdere 
tekst over kunst en cultuur in de leefwereld van bewoners. 
(Zie “Cultuurparticipatie in de leefwereld” in Puntkomma 
nummer 3, te vinden op de website Puntkomma.org). Het 
nu gepubliceerde artikel staat ook in verband met andere 
teksten in het voorliggende nummer, die over Villa Zebra 
en over de Afrikaanderbuurt Coöperatie.

Een visiedocument
Schwung op Zuid
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Op 4 september vond in TENT de opening 
plaats van de manifestatie The Value of 

Nothing, samengesteld door Jesse van Oosten 
en Michel van Dartel. The Value of Nothing is 
het resultaat van onderzoek naar verschui-
vingen in het denken over het begrip waarde 
en economie, en de rol die kunst hierin kan 
spelen. Als gevolg van de economische crisis 
is de behoefte aan andere invullingen van 
het begrip waarde en andere vormen van 
economische uitwisseling steeds urgenter 
geworden. The Value of Nothing presenteert 
het werk van kunstenaars die reflecteren op 
onze huidige economieën en waardesyste-
men of zich richten op alternatieven daar-
voor. Een van de tentoongestelde werken 
betreft ‘Afrikaanderwijk Coöperatie, Acts of 
balance’ van beeldend kunstenaar Jeanne 
van Heeswijk. Het kunstwerk verbeeldt de 
recent opgerichte Wijkcoöperatie in de Afri-
kaanderwijk en bestaat uit een mobiel met 
lichtbakken die de verschillende krachten-
velden symboliseren die elkaar binnen deze 
Wijkcoöperatie in evenwicht houden. 

Hoewel coöperatieve vormen van samen-
werking niet nieuw zijn, lijkt hier de laatste 
jaren een toegenomen belangstelling voor 
te bestaan, getuige de recente oprichting 
van coöperaties op allerlei gebieden, zoals 
ouderenzorg en energievoorziening. Daar-
naast zijn in Nederland inmiddels wijkcoö-
peraties opgericht in verschillende wijken, 
waaronder de Afrikaanderwijk. De oprich-
ting van de Afrikaanderwijk Coöperatie is 
geïnitieerd door stichting Freehouse die 
sinds 2008 actief is in de Afrikaanderwijk. 
Beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk 

is initiatiefneemster van deze stichting, die 
zich richt op het stimuleren van cultuurpro-
ductie en economische zelfstandigheid door 
werkplaatsen op te zetten waar lokale onder-
nemers, jongeren en kunstenaars kennis, 
ervaringen en ideeën uit kunnen wisselen. 
Het doel is enerzijds hun economische posi-
tie te versterken en anderzijds hun sociaal-
culturele zelfbewustzijn te vergroten. Free-
house hanteert hierbij een brede definitie 
van het begrip cultuur, namelijk al datgene 
waarmee mensen uiting geven aan hun eigen 
culturele identiteit. 

In 2008 is Freehouse in de Afrikaanderwijk 
begonnen met het opstarten van verschil-
lende projecten waarbij kunstenaars werden 
gekoppeld aan lokale producenten. Hierbij 
werd een aantal opdrachten gegeven aan 
kunstenaars en ontwerpers. Verschillende 
van deze opdrachten hadden betrekking op 
de productie van mode in samenwerking 
met lokale naaisters. Een van de betrokken 
kunstenaars is designer Cindy van den Bre-
men. In het project ‘Suit it Yourself’ ging zij 
aan de slag met de vraag hoe met materialen 
van de Afrikaandermarkt producten kunnen 
worden ontwikkeld die in de Afrikaander-
wijk kunnen worden geproduceerd, met als 
nevendoelstellingen de ontwikkeling van 
talenten en het uit hun isolement halen van 
wijkbewoners. Over dit project vertelt Cindy: 
“Het moest heel laagdrempelig en makkelijk 
te maken zijn. Dus ik had bolero’s die ik had 
gemaakt van sjaals. Je klapt de sjaal dubbel, 
je naait mouwtjes erin en je rijgt er een lint 
doorheen, waardoor je een bolero hebt die 
je op allerlei manieren kunt dragen, bijvoor-

beeld als hoofddoek, maar ook als sjaal.” In 
haar zoektocht naar wijkbewoners die deze 
bolero’s konden maken kwam Cindy terecht 
bij verschillende reeds bestaande naai- en 
handwerkgroepen in onder andere de mos-
kee en buurthuis De Arend. Eerst heeft zij 
uitgebreid geïnvesteerd in het opbouwen 
van een relatie met de deelnemers aan deze 
groepen. Zij vertelt hierover: “Ik ben gewoon 
mee gaan naaien. Ik heb allerlei Turkse bor-
duurtechnieken geleerd. En dan zijn ze alle-
maal heel nieuwsgierig. Dan ga je vertellen 
wat je aan het doen bent, zo bouw je iedere 
week vertrouwen op.” Vervolgens is zij met 
deze naaigroepen de bolero’s gaan maken 
en later ook andere producten. Deze wer-
den verkocht in een marktkraam die werd 
bemand door de naaisters en medewerkers 
van Freehouse.

In 2009 bood woningcorporatie Vestia Free-
house een bedrijfspandje aan op de Preto-
rialaan. Freehouse heeft toen in dit gebouw 
het Wijkatelier op Zuid opgericht en de 
naaisters uit de verschillende naaigroepen 
hier samengebracht. Naast de productie van 
mode en accessoires zoals tassen werden 
hier ook naailessen gegeven tegen een kleine 
vergoeding. Enkele jaren later verhuisde het 
Wijkatelier naar het huidige pand in de Paul 
Krugerstraat. In de afgelopen jaren hebben 
de medewerkers aan allerlei opdrachten 
gewerkt, waaronder opdrachten van mode-
studenten aan de Willem de Kooning Acade-
mie die hier hun eindexamencollectie lieten 
naaien. Volgens Farida Moultmar, zelf afge-
studeerd aan de modeacademie in Brussel 
en coördinator van het Wijkatelier, was een 

van de hoogtepunten een opdracht voor Jean 
Paul Gaultier: “Daar hebben we een prachtig 
korset voor gemaakt. We moesten een kopie 
van zijn korset maken. We hebben natuurlijk 
wel het idee gehouden hoe het korset eruit 
ziet en hoe de vorm is, maar we hebben zelf 
onze eigen talenten erin verwerkt.” Het korset 
werd vervolgens tentoongesteld op diverse 
plaatsen, waaronder de Kunsthal. Ook heeft 
het Wijkatelier de kleding verzorgd voor 
verschillende catwalk shows. Een van deze 
shows vond in maart plaats bij de opening 
van het nieuwe Centraal Station in Rotter-
dam, op het plein voor het station. Momen-
teel werken de medewerkers van het Wijka-
telier aan een opdracht voor bedrijfskleding 
voor het Van Abbemuseum in Eindhoven; 
hiervoor worden 100 speciaal ontworpen jas-
jes gemaakt. Ook de stof voor deze opdracht 
is speciaal ontworpen en wordt geweven in 
het Tilburgse Textielmuseum.

Verder heeft Freehouse in 2010 de Wijk-
keuken van Zuid opgericht, om vrouwen te 
stimuleren van koken hun beroep te maken. 
De Wijkkeuken is gevestigd in het Gemaal 
op Zuid, dat uitkijkt op het Afrikaanderplein 
waar elke woensdag en zaterdag markt wordt 
gehouden. In de Wijkkeuken bereiden vrou-
wen uit de Afrikaanderwijk met verschil-
lende culturele achtergronden met elkaar 
maaltijden met lokaal gekochte ingrediën-
ten. De keuken verzorgt caterings, zowel in 
het Gemaal als op locatie. Tevens worden 
er op marktdagen maaltijden geserveerd in 
het Gemaal of op het terras achter de Wijk-
keuken. Verder ontwikkelt de Wijkkeuken 
een eigen productlijn waaraan verschillende 

medewerkers bijdragen. Deze productlijn 
bestaat uit diverse producten, waaronder 
chutneys met Pakistaanse kruiden en Marok-
kaanse koekjes. Deze producten worden in 
verschillende Rotterdamse winkels verkocht.

Zowel de Wijkkeuken als het Wijkatelier biedt 
wijkbewoners mogelijkheden om hun talen-
ten te ontwikkelen en deze met elkaar te delen. 
Sinds de oprichting van het Wijkatelier heb-
ben ongeveer 100 mensen naailessen gevolgd. 
Verder hebben ongeveer twintig vrouwen en 
enkele mannen bijgedragen aan de realisatie 
van diverse opdrachten. Voor de Wijkkeuken 
werken ongeveer acht vaste medewerkers. De 
medewerkers van de Wijkkeuken en het Wijk-
atelier die een uitkering hebben krijgen een 
maandelijkse vrijwilligersvergoeding van 120 
euro voor hun inspanningen. Sommige ande-
ren worden als ZZP-er betaald. Enkele vrijwil-
ligers hebben dankzij hun ervaring bij de Wijk-
keuken een betaalde baan elders gevonden. 
De medewerkers van het Wijkatelier en de 
Wijkkeuken hebben allerlei culturele achter-
gronden. Vanwege deze diversiteit spreken 
zij allemaal Nederlands, dus het Wijkatelier 
en de Wijkkeuken bieden hun een mogelijk-
heid hun taalvaardigheid te verbeteren. Verder 
hebben de vrouwen ook meer zelfvertrouwen 
gekregen, zoals Aicha el Fassi, coördinator 
van de Wijkkeuken, signaleert: “Ik heb echt 
mensen zien veranderen, mensen die heel 
schuw waren en niet durfden te praten. Van 
één vrouw dacht ik dat zij geen Nederlands 
sprak. Op een gegeven moment, toen ik haar 
beter leerde kennen en ze gewoon meer zelf-
vertrouwen kreeg, bleek dat ze wel Nederlands 
sprak. Ze kan zich eigenlijk goed redden.”

In het begin van 2013 heeft Freehouse het 
Wijkwaardenhuis gestart in het Gemaal; dit 
project heeft bijna een jaar gedraaid. Het 
Wijkwaardenhuis diende als etalage voor 
alles wat er in de wijk gemaakt wordt en te 
koop is. Daarnaast bood het een podium voor 
allerlei activiteiten, variërend van talk shows 
en debatten over wijkwaarden tot dansles-
sen. Gedurende dit jaar werkte Freehouse 
aan de voorbereiding van de Wijkcoöpera-
tie Afrikaanderwijk. Deze werd opgericht 
in november 2013. Tijdens het driedaagse 
symposium ter afsluiting van het Wijkwaar-
denhuis dat in januari 2014 plaatsvond, werd 
de Wijkcoöperatie gelanceerd als een net-
werkorganisatie voor individuele bewoners, 
ondernemers en organisaties. “De ambitie 
van de Wijkcoöperatie is om een vorm van 
radicale zelforganisatie en zelfbestuur in de 
Afrikaanderwijk op te zetten, waarbij de gro-
tere kapitaalflows die op het gebied worden 
losgelaten, op een andere manier intern wor-
den gedistribueerd, en om dat coöperatief te 
doen”, aldus Jeanne van Heeswijk. Er komt 
veel geld op het gebied af, maar doordat er 
een hele tussenlaag is van allerlei bureautjes, 
uitvoerende organen en dergelijke lekt er veel 
geld weg uit de wijk. Met de Wijkcoöperatie 
kan worden gefaciliteerd dat geldstromen die 
in de Afrikaanderwijk komen, binnen de wijk 
worden gehouden, opdat deze ook ten goede 
komen aan de wijk. Als gevolg van de crisis, 
maar ook door regelgeving vanuit de overheid 
met betrekking tot bijvoorbeeld aanbesteding 
vindt schaalvergroting plaats. De kracht van 
de Afrikaanderwijk zit echter in kleinscha-
lig ondernemerschap, in kleinschalige, op 
talent gebaseerde ontwikkeling. Daarom is 
het volgens Jeanne van Heeswijk belangrijk 
de kleinschaligheid in de Afrikaanderwijk 
te versterken door allerlei kleine initiatieven 
met elkaar te verbinden. Zo kan er in de wijk 
een nieuw schaalniveau ontstaan dat groot 
genoeg is om aan te sluiten bij de actuele ont-
wikkelingen van schaalvergroting. Door een 
netwerk te creëren van lokale kleinschalige 
initiatieven kan een grotere en meer kapi-
taalkrachtige slagkracht van het gebied wor-
den gerealiseerd, zodat bijvoorbeeld kleine 
ondernemers ook mee kunnen doen met een 
aanbestedingsprocedure.
Een ander voorbeeld van hoe winkeliers in 
de Afrikaanderwijk kunnen profiteren van de 
Wijkcoöperatie is door het gezamenlijk via de 
Wijkcoöperatie inkopen van diensten zoals 
energie. Voor de individuele winkeliers kan 
dit een besparing opleveren oplopend tot 

een derde van het bedrag dat zij nu betalen. 
Daarnaast ontvangt de Wijkcoöperatie een 
bedrag van de energieleverancier voor het 
aanbrengen van winkeliers. Naast energie 
kan de Wijkcoöperatie ook allerlei andere 
zaken collectief regelen, zoals verzekeringen, 
certificeringen en pay-rolling van personeel. 
Op deze wijze kunnen de winkeliers veel geld 
besparen. Om gebruik te kunnen maken 
van de gezamenlijke inkoop van energie en 
andere diensten moeten de winkeliers lid 
worden van de Wijkcoöperatie. Zij betalen 
hiervoor geen lidmaatschapsbijdrage, maar 
moeten wel ten minste één dienst van de 
Wijkcoöperatie afnemen.

De Afrikaanderwijk Coöperatie is opgezet 
met het doel om winst te maken. 50 pro-
cent van deze winst wordt naar rato van de 
geleverde inspanning verdeeld onder de 
leden. Van de overige 50 procent is de helft 
bestemd voor het versterken van de Wijkco-
operatie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen 
van nieuwe diensten en het bekostigen van 
scholings- en certificeringstrajecten voor 
wijkbewoners die via de Wijkcoöperatie wer-
ken. De overige 25 procent wordt besteed aan 
sociaal-culturele activiteiten ten behoeve 
van de Afrikaanderwijk. Op deze manier 
wordt gezorgd dat het geld dat in de wijk 
wordt gegenereerd ook weer ten goede komt 
aan het gebied.

De Wijkcoöperatie bestaat uit verschillende 
sub-coöps. Een van deze sub-coöps houdt 
zich bezig met de ontwikkeling van diensten, 
zoals de gezamenlijke inkoop van energie. 
Een andere sub-coöp, de Werkcoöperatie, 
faciliteert allerlei zaken ten behoeve van 
betaald werk voor bewoners van de Afrikaan-
derwijk, waaronder het in dienst nemen of 
payrollen van personeel. Payrollen is verge-
lijkbaar met hoe een uitzendbureau werkt 
met als belangrijk verschil dat de winst niet 
wegvloeit naar de aandeelhouders en het 
management van het bureau, maar in de wijk 
blijft. Er wordt aan gewerkt om een aantal 
medewerkers van zowel de Wijkkeuken als 
het Wijkatelier die tot nu toe een vrijwilli-
gersvergoeding voor hun inspanningen krij-
gen via de Werkcoöperatie te payrollen. De 
mensen die via de Werkcoöperatie werken 
zijn hier lid van, dus als de Wijkcoöperatie 
winst maakt krijgen zij een deel van de winst.

In de afgelopen jaren heeft het Gemaal een 
belangrijke rol gespeeld bij de activiteiten 
van Freehouse. Sinds 2010 is hier de Wijk-
keuken gevestigd en 
gedurende 2013 was 
dit de locatie van het 
Wijkwaardenhuis. 
Momenteel worden 
de verschillende 
ruimten in dagdelen 
verhuurd aan diverse 
organisaties die hier 
een bijeenkomst of 
activiteit organise-
ren. Ook vinden er 
regelmatig caterings 
van de Wijkkeuken 
plaats. De Wijkcoöpe-
ratie wil het Gemaal 
blijven gebruiken 
als een soort wijkon-
derkomen, een plek 
in de wijk die deels 
wordt verhuurd en 
daarnaast gratis kan 
worden gebruikt voor 
activiteiten door allerlei groepen uit de wijk.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep van 
de Wijkcoöperatie, daarom wordt er een 
aparte sub-coöp opgericht speciaal voor jon-
geren. Deze Jongerencoöperatie is primair 
gericht op het organiseren van scholing en 
betaald werk. Ali Osman Safak, bestuurs-
lid van de Werkcoöperatie en al enige tijd 
betrokken bij diverse activiteiten van Free-
house, houdt zich intensief bezig met het 
opzetten van deze Jongerencoöperatie. In de 
afgelopen maanden heeft hij overleg gevoerd 
met woningcorporatie Vestia over het opzet-
ten van een schoonmaakdienst vanuit de 

Jongerencoöperatie om jongeren uit de wijk 
die geen diploma of werk hebben aan het 
werk te helpen. Met als eerste resultaat de 
ondertekening van een proefcontract voor 
het aanstellen van een jongere uit de Afri-
kaanderwijk voor het schoonmaken van 
portieken van panden van Vestia. Deze jon-
gere krijgt vanuit de wijkcoöperatie ook een 
scholings- en begeleidingstraject. 

Naast zijn inspanningen op het gebied van 
het realiseren van banen houdt Ali zich ook 
bezig met sociaal-culturele activiteiten voor 
en door jongeren. Een van deze activiteiten 
is ‘I Speak’ dat op elke laatste vrijdag van de 
maand plaatsvindt in het Gemaal. ‘I Speak’ 
biedt een podium aan talentvolle jongeren 
die iets doen met spoken word zoals come-
dians, dichters en zangers. Het programma 
wordt voor de helft ingevuld door professio-
nals en voor de andere helft door amateurs, 
met als achterliggende gedachte dat de ama-
teurs hun talenten ontwikkelen door mee te 
liften met de professionals. 

Een aanzienlijk deel van de 70 winkeliers 
in de Afrikaanderwijk heeft moeite om het 
hoofd boven water te houden; daarom is het 
voor hen van belang dat hun kosten zo laag 
mogelijk zijn. Hoewel de Wijkcoöperatie zich 
hiervoor inspant en inmiddels een concrete 
mogelijkheid heeft gecreëerd om collectief 
energie in te kopen tegen een lager tarief kost 
het veel moeite en tijd om de winkeliers te 
overtuigen van het nut dat de Wijkcoöperatie 
voor hen kan hebben. Hoewel Freehouse 
gedurende de afgelopen jaren een goede 
relatie heeft opgebouwd met veel winkeliers 
vinden de meesten van hen de Wijkcoöpe-
ratie een ingewikkeld concept. Radjesh, die 
een jaar geleden als vrijwilliger bij Freehouse 
begon en inmiddels werkzaam is voor de 
Wijkcoöperatie, gaat daarom regelmatig bij 
de winkeliers langs. Hij vertelt: “Eerst moet 
je de winkeliers overtuigen dat de Wijkcoö-
peratie iets beters kan aanbieden. Daarna 
duurt het nog een tijd voordat je echt dat 
vertrouwen hebt, zodat zij een machtiging 
ondertekenen om de energieleverancier 
hun energieverbruik te laten inzien. Vervol-
gens heeft de Wijkcoöperatie met verschil-
lende leveranciers onderhandeld over het 
tarief.” Inmiddels heeft de Wijkcoöperatie 
een raamovereenkomst afgesloten met een 
van de leveranciers. De volgende stap is elke 
individuele winkelier te laten zien hoeveel 
deze kan besparen, waarna deze kan beslis-
sen al dan niet mee te doen. Winkeliers die 

meedoen dienen ver-
volgens lid te worden 
van de Wijkcoöpera-
tie; dit lidmaatschap 
is gratis.

Naast het overtuigen 
van winkeliers van 
het belang dat lid-
maatschap van de 
Wijkcoöperatie voor 
hen kan hebben, ligt 
er ook een uitdaging 
op het gebied van het 
realiseren van conti-
nuïteit binnen de 
Wijkcoöperatie opdat 
Freehouse in de toe-
komst meer naar de 
achtergrond kan tre-
den. Freehouse heeft 
de oprichting van de 
Wijkcoöperatie geïni-

tieerd en is lid geworden. Op dit moment 
speelt Freehouse nog een belangrijke rol als 
trekker van de Wijkcoöperatie en de sub-
coöps, maar in de toekomst wil Freehouse 
vooral een monitorende rol vervullen. Op dit 
moment werkt Freehouse aan het opbouwen 
van capaciteit binnen de Wijkcoöperatie, 
waaronder de dagelijkse leiding. Hiervoor 
wordt iemand uit de Afrikaanderwijk als 
directeur aangesteld. 

Freehouse is vanaf het begin sterk gericht 
geweest op het stimuleren van cultuurpro-
ductie en economische zelfstandigheid, 
onder meer door het initiëren van projecten 
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Sinds 2008 is kunstenaar Jeanne van Heeswijk actief in de Afrikaanderwijk. Een reeks van activiteiten kwam uit haar koker, zoals 
de Wijkkeuken van Zuid, een mode-atelier in de Wijkwinkel, een Wijkwaardenhuis, de Markt van Morgen en nu de start van een 

breed opgezette Afrikaanderwijk Coöperatie. Onderzoeker Jeannette Nijkamp brengt de activiteiten van Van Heeswijk in kaart en 
sprak met betrokkenen over de mogelijkheden van de Wijkcoöperatie.
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Coöperatie: de kunst van 

het verbinden

De ambitie van 
de Wijkcoöperatie 
is om een vorm 

van radicale 
zelforganisatie en 
zelfbestuur in de 

Afrikaanderwijk op 
te zetten.

waarin kunstenaars werden gekoppeld aan 
lokale producenten. Uit deze projecten zijn 
het Wijkatelier en de Wijkkeuken voortge-
komen; beide organisaties zijn inmiddels 
lid van de Wijkcoöperatie. De focus van de 
Wijkcoöperatie ligt echter op het creëren 
van werkgelegenheid en het binnen de wijk 
houden en benutten van geldstromen, niet 
zozeer op de productie van cultuur. Dit roept 
de vraag op welke rol kunst en cultuur nog 
spelen binnen de Wijkcoöperatie.

De meeste nieuwe diensten en activiteiten 
die de Wijkcoöperatie momenteel opzet, 
zoals de collectieve inkoop van energie en 
het schoonmaakcontract met Vestia, hebben 
niet direct een link met kunst en cultuur. Bin-
nen het Wijkatelier zijn kunst en de produc-
tie van cultuur echter nog steeds prominent 
aanwezig, want het Wijkatelier wordt regel-
matig door ontwerpers benaderd met een 
opdracht. Veelal zijn deze ontwerpers afkom-
stig uit het gedurende de afgelopen jaren door 
Freehouse opgebouwde netwerk. Een deel 
van deze ontwerpers gebruikt het Wijkatelier 
voor het realiseren van een proefproductie. 
Dit wordt gedaan als de stap naar echte pro-
ductie nog te groot is, maar de ontwerper al 
wel iets grotere aantallen wil laten produce-
ren. Cindy van den Bremen signaleert dat de 
betrokken vrouwen door het Wijkatelier een 
professionaliseringsslag hebben gemaakt en 
ziet mogelijkheden voor verdere ontwikke-
ling: “Dat zijn kansen die niet alleen aan het 
Wijkatelier ten goede komen, maar ook aan 
de Rotterdamse maakindustrie die heel erg 
aansluit bij de mentaliteit van Rotterdam.”

Ook binnen de Wijkkeuken speelt de pro-
ductie van cultuur nog steeds een rol, getuige 
de door de Wijkkeuken opgezette product-
lijn die door de medewerkers steeds verder 
wordt ontwikkeld. Verder hebben kunst en 
cultuur een plaats binnen het sociaal-cul-
turele programma van de Wijkcoöperatie, 
bijvoorbeeld in ‘I Speak’. Activiteiten zoals ‘I 
Speak’ sluiten aan bij het gedachtegoed van 
Freehouse waarin naast betaald werk ook 
veel belang wordt gehecht aan het bieden 
van mogelijkheden aan wijkbewoners om 
uiting te geven aan hun culturele identiteit en 
aan het stimuleren van culturele productie. 
Jeanne van Heeswijk licht toe: “Binnen de 
Wijkcoöperatie proberen wij kleinschalige 
kwaliteiten, persoonlijke waarden serieus te 
nemen en een plek te geven. Het is natuur-
lijk super cool om een fee te krijgen voor 
een spoken word-optreden. Maar het werk 
dat er op dit moment voor die jongeren is, 
is schoonmaken. Echter, de winst die de 
Jongerencoöperatie maakt op die schoon-
maakbaan genereert ook de mogelijkheid 
voor deze jongeren om dat podium in het 
Gemaal gratis te kunnen gebruiken.” Ver-
der zijn inmiddels verschillende culturele 
organisaties uit de Afrikaanderwijk lid van 
de Wijkcoöperatie. De Wijkcoöperatie kan 
straks ook een opdracht geven aan zo’n 
instelling om een stukje van het culturele 
programma in te vullen.

Al met al kan worden geconcludeerd dat, 
hoewel de focus van de Wijkcoöperatie in 
de eerste plaats is gericht op het creëren van 
mogelijkheden voor betaald werk, kunst en 
cultuur ook binnen deze coöperatie een zicht-
bare rol spelen. Ook biedt de Wijkcoöperatie 
mogelijkheden om deze rol uit te bouwen. Een 
belangrijke randvoorwaarde voor het waar-
borgen en uitbouwen van de rol van kunst 
en cultuur binnen de Wijkcoöperatie is het 
regelmatig showcasen van wat er binnen de 
Wijkcoöperatie wordt gedaan, bijvoorbeeld 
door middel van tentoonstellingen. Tot nu 
toe werd dit gedaan door Freehouse. Nu Free-
house meer op de achtergrond gaat treden, is 
het overnemen van deze taak een belangrijk 
aandachtspunt voor de Wijkcoöperatie. Door 
steeds weer zichtbaar te maken wat bijvoor-
beeld de waarde is van de uiteenlopende tech-
nieken die de vrouwen van het Wijkatelier 
beheersen, kunnen nieuwe opdrachtgevers 
voor het Wijkatelier worden binnengehaald. 
Dat kan weer leiden tot nieuwe artistieke 
impulsen en verdere professionalisering.
• JN
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In 2010 is Rotterdam benoemd tot ‘World Festival & Event 
City’ door de International Festivals and Events Association. 

En niet voor niets. De vele evenementen en festivals in Rot-
terdam spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid van 
de stad. Voor veel steden zijn festivals van belang omdat ze 
de stad onderscheiden van andere steden; ze helpen in het 
creëren of het herpositioneren van de brand van de stad. 
Het interessante, en daarbij opmerkelijke, is dat wanneer 
het over het succes van een festival gaat, vaak alleen de 
bezoekersaantallen en hun uitgaven besproken worden. 
Deze betekenen immers inkomsten voor de stad, zoals bij-
voorbeeld voor horeca en winkels. Het is daarom ook niet 
verrassend dat festivals uitgebreid worden om een groter 
publiek aan te spreken of dat steden al bestaande, succesvolle 
evenementen naar de stad halen, zoals film- of jazzfestivals. 
Festivals worden dus ingezet om een stad een uniek karak-
ter te geven, maar tegelijk worden er bestaande concepten 
gebruikt waardoor festivals het risico lopen de connectie met 
hun stad te verliezen. 

Echter, succes kan niet alleen in cijfers gemeten worden, 
dat laat namelijk een deel van het festival onderbelicht:  
de culturele effecten. 
Het zijn deze effecten die cruciaal zijn wanneer het gaat 
om ‘culturele producten’ en ‘culturele steden’. Door ook te 
kijken naar onder andere de samenwerking die een festival 
tot stand brengt, de productie van culturele goederen en het 
gebruik van het opgebouwde netwerk voor het delen van 
kennis, krijgt men een breder idee van de invloed van het 
festival. Hierdoor kan het festival beter ingezet worden als 
instrument om culturele doelen te behalen. De omvang van 
deze effecten wordt mede bepaald door de verbondenheid 
van het festival met de stad zelf.

Dit is iets wat duidelijk naar voren komt in het festival-
beleid van Rotterdam; de identiteit van de stad moet naar 
voren komen in festivals. Een van de festivals die dit het beste 
illustreert is het Motel Mozaïque festival. Dit door Stichting 
Motel Mozaïque georganiseerde festival beleefde zijn eerste 
editie in 2001 en is door zijn succes sindsdien een jaarlijks 
terugkerend evenement. Het is niet toevallig dat het festival 
juist in 2001 zijn start had. Rotterdam, Culturele Hoofdstad 
van Europa in 2001, kon initiatieven als deze goed gebrui-
ken voor het behalen en waarmaken van deze titel. Dat het 
Motel Mozaïque festival verbonden is met de stad is te zien 
in het hoofdthema van het festival, gastvrijheid. Het doel is 
het organiseren van een weekend zoals je je vrienden ook 
zou ontvangen in de stad; “je laat ze de stad zien, neemt ze 
mee uit eten, winkelen, naar musea, muziek, theater en je 
biedt ze natuurlijk een slaapplek”, verduidelijkt Derrick Smit-
tenaar, hoofd marketing & communicatie bij Stichting Motel 
Mozaïque. Naast vele performances, leiden de speciaal voor 
het festival georganiseerde gidsentochten bezoekers door de 
stad en laten ze interessante en creatieve initiatieven zien in 
Rotterdam. Aangezien het niet mogelijk is om in de binnen-
stad een camping op te bouwen, zoals bij sommige andere 
festivals wel het geval is, probeert de organisatie elk jaar op 
creatieve wijze slaapplekken te creëren. Afgelopen jaren 
hebben bezoekers onder andere kunnen overnachten in een 
werk van kunstenaar Joep van Lieshout, in de Rotterdamse 
tentoonstellingsruimte TENT en in het nhow Rotterdam, het 
hotel dat gevestigd is in gebouw De Rotterdam, ontworpen 
door OMA, waar ze in de ochtend op unieke wijze gewekt 
werden met optredens en ontbijt. 

Door deze creativiteit staat het festival bekend als ontdek-
kingsfestival; het verrast door zijn activiteiten, optredens 
en artiesten die zowel uit Rotterdam als erbuiten komen. 
In twee dagen tijd kunnen bezoekers vele optredens uit 
verschillende kunstdisciplines ervaren, verspreid over de 
stad. Mede hierdoor introduceert het festival de bezoekers 
met creatief Rotterdam, een kant die vaak zichtbaar is voor 
de geïnteresseerde maar meer onder de oppervlakte blijft 
voor vele anderen. Dit betekent dat niet alleen bezoekers 
van buiten de stad Rotterdam op een andere manier leren 
kennen, maar ook de Rotterdammers zelf. 

Door het veranderde cultuurbeleid en de 
bijbehorende strengere subsidie-eisen 

kampen veel organisaties met veel minder 
geld of in het ergste geval zelfs geldtekort. 
De problemen binnen de culturele sector 
hebben vaak te maken met het eigen inko-
men dat achterblijft, waardoor de instellin-
gen al snel worden gewezen op de geijkte 
oplossing van de overheid: cultureel onder-
nemerschap. Cultureel ondernemerschap 
is oorspronkelijk bedacht om de culturele 
instellingen op hun eigen benen te kunnen 
laten staan en dus minder afhankelijk van 
subsidie te laten zijn.

De afgelopen jaren is cultureel 
ondernemerschap synoniem geworden 
aan het vinden van sponsoren, partners, 
crowdfunding, ‘vrienden’ en donaties, 
waardoor het echte innovatieve 
ondernemerschap ver te zoeken is. 
De culturele sector die zich normaal ge-
sproken onderscheidt van andere secto-
ren door haar creativiteit, blijft vaak achter 
qua creativiteit in het huidige cultureel on-
dernemerschap. 

Het begrip cultureel ondernemerschap 
heerst al sinds de jaren ‘90 in de kunst- en 
cultuursector. Ondertussen is het stimuleren 
van cultureel ondernemerschap niet alleen 
meer een speerpunt van de overheid. Ook 
de instellingen zelf willen cultureel onder-
nemerschap tonen, omdat zij minder afhan-
kelijk van subsidie willen zijn. Als culturele 
organisaties zelf al minder afhankelijk van 
subsidie willen zijn, is cultureel ondernemer-
schap dan nog relevant om gestimuleerd te 
worden door de overheid? Is cultureel onder-
nemerschap daardoor niet een achterhaald 
en misschien wel ouderwets concept, juist 
omdat het nu ook door de instellingen zelf 
wordt omarmd en het doel van het beleid dus 
is bereikt? Hoewel dit begrip een hele men-
taliteitsverandering teweeg heeft gebracht 
sinds de economische crisis, lijkt het erop 
dat veel organisaties uit de Rotterdamse 
kunst- en cultuursector, zowel beginnende 
als gevorderde, toe zijn aan cultureel onder-
nemerschap 2.0 – creatieve methoden om de 
organisaties en hun projecten te financieren. 
Kortom: wellicht is het tijd om de grenzen te 
verleggen naar creatiever cultureel onder-
nemerschap.

De algemene tendens in de culturele sector 
is dus om minder afhankelijk van subsidies 
te worden door meer cultureel onderne-
merschap te tonen en hierdoor de eigen 
inkomsten te vergroten. Ook de relatief 
nieuwe culturele instelling ‘Maas theater 
en dans’ is zich bewust van deze tendens. 
Deze Rotterdamse organisatie is in januari 
2013 ontstaan uit een fusie van drie Rot-
terdamse podiumkunsten-organisaties; 
theatergroep Max., dansgezelschap MEE-
KERS en theatergroep Siberia. De drie or-
ganisaties zijn in overleg met de gemeente 
Rotterdam gefuseerd, zodat de organisaties 
hun kennis en ervaring kunnen bundelen 
om één groot jeugdtheatercentrum te kun-
nen vormen. De gemeente kon via deze 
weg een structurele subsidie van 2013-2016 
garanderen. Daarnaast kreeg dit fusiegezel-
schap een unieke positie in het Nederland-

se theaterlandschap, omdat zij naast een 
eigen podium ook met hun producties in 
en om Nederland reizen. Na het theatersei-
zoen van 2012-2013 te hebben afgemaakt 
in De Gouvernestraat, heeft het fusiegezel-
schap in juni 2013 haar intrek genomen in 
het Maaspodium; het voormalig O.T. The-
ater. Het speciaal voor het Onafhankelijk 
Toneel gebouwde pand stond leeg sinds 
januari 2013, nadat het bekende Rotter-
damse gezelschap noodgedwongen moest 
ophouden te bestaan door de stop van de 
subsidie. Het nieuwe theater geeft Maas de 
mogelijkheid om in eigen huis te program-
meren voor hun jonge publiek, waardoor 
het gezelschap zich nog meer kan richten 
op de productie van theater en dans voor 
jongeren en jeugd. 

Na een succesvol eerste jaar met een 
bereik van 75.000 kinderen door heel Neder-
land, vond Maas het tijd om net zulke prach-
tige cijfers te behalen met het verwerven van 
de eigen inkomsten. Maas heeft met deze 
doelstelling de Erasmus Universiteit Rot-
terdam gevraagd of er onderzoek gedaan 
kan worden naar het vergroten van het eigen 
inkomen. Naar dit vraagstuk is onderzoek 
gedaan door een analyse te maken van de 
inkomsten van jeugdtheater-organisaties uit 
de grote steden van de Randstad (Amster-
dam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam). In 
dit onderzoek is onder andere gekeken naar 
de strategieën die de instellingen gebruiken 
om hun inkomsten genereren. De uitkom-
sten dienen als inspiratiebron voor Maas. 
Uit deze verschillende strategieën kan Maas 
haar eigen route bepalen om de inkomsten 
te verhogen.

Uit de resultaten van bovenstaand onder-
zoek bleek dat culturele organisaties veelal 
dezelfde strategieën toepassen als cultu-
reel ondernemerschap en dat dit vaak niet 
meer betekent dan het vinden van sponso-
ren, partners, crowdfunding, ‘vrienden’ en 
donaties. Ondanks het feit dat Maas graag 
minder afhankelijk zou willen worden van 
subsidies, bleek ook dat Maas graag meer 
creatieve en aanhoudende samenwerkingen 
met partners wilde door een project ook echt 
samen te bedenken, te maken en uit te voe-
ren met hun partners. Een van die creatieve 
samenwerkingen zal plaatsvinden in het na-
jaar van 2015, genoemd: 100% Selfmade. Dit 
nieuwe project van Maas is een coproductie 
met DOX/155 en wordt geleid door Arthur 
Rosenfeld (Maas) en Hildegard Draaijer 
(DOX). Het Utrechtse DOX maakt net als 
Maas producties voor en met jongeren en 
jong volwassenen. Makers Arthur Rosenfeld 
en Hildegard Draaijer werken met een aan-
tal dansers van de groep 155, die is opgericht 
door de jonge urban dansmakers en broers 
Erik en Thomas Bos. De dansers van 155 
zijn stoere gasten die zich verdiepen in de 
droomwereld van de verfijnde kunsten.  De 
makers van 100% Selfmade gaan hierbij sa-
men op zoek naar nieuwe dansvormen. In 
de toekomst zou Maas graag op deze creatie-
ve manier samenwerken met hun investeer-
ders, zodat de grenzen worden verlegd van 
een sponsor naar samenwerkingspartners 
die streven naar hetzelfde doel. Het huidige 
idee van zulke sponsoren is gebaseerd op 

• Tekst: Carli de Wit • Fotografie: Fred Ernst

Het festival Motel 
Mozaïque: meer 
dan cijfers alleen

Nu de instellingen in Rotterdam cultureel 
ondernemerschap al omarmen, komen 
sommige instellingen met nieuwe, creatieve 
initiatieven om meer geld in te zamelen of 
te besparen en via deze weg hun project te 
financieren. Een voorbeeld van een nieuw, 
creatief initiatief is de tentoonstelling uit 
2013 The Fashion World of Jean Paul Gaul-
tier. From the Sidewalk to the Catwalk van de 
Kunsthal Rotterdam. Er zijn bijna ontelbare 
samenwerkingen aangegaan met als doel el-
kaar te versterken, de naamsbekendheid te 
vergroten en het publiek te stimuleren om 
de Kunsthal te bezoeken. Een voorbeeld van 
een bijzondere samenwerking is die met de 
Thalys tijdens de Gaultier-tentoonstelling. 
De Thalys heeft één van haar treinen voor-
zien van de beroemde Bretonse streep, be-
kend van Jean Paul Gaultier. Ter gelegenheid 
van de opening van de tentoonstelling is de 
couturier met ‘zijn’ trein naar Rotterdam 
gereisd. De Gaultier-Thalys heeft hierna 
nog meer dan drie maanden op het traject 
Parijs–Amsterdam gereden.  Vanwege de 
imponerende wijze waarop deze tentoon-
stelling de bezoekers, de partners en de 
stad wist te betrekken, heeft de Kunsthal de 
Artifex Award voor cultureel ondernemer-
schap gewonnen. Een prijs die de Kunsthal 
bekroonde als voorloper in cultureel onder-
nemerschap. Het ontwikkelen van zulke cre-
atieve initiatieven is een nieuwe stap in het 
cultureel ondernemen. Ook de overheid kan 
de volgende stap maken door juist deze cre-
atieve initiatieven te stimuleren en via deze 
weg het huidige cultureel ondernemerschap 
een creatievere insteek te geven. 

Voor veel Rotterdamse culturele instel-
lingen zijn deze creatieve initiatieven nog 
een grijs gebied, waardoor het wellicht tijd 
wordt voor de gemeente Rotterdam om het 
speerpunt cultureel ondernemerschap te 
verruilen voor creatief ondernemerschap. 
De huidige situatie in de Rotterdamse 
kunst- en cultuursector vraagt om een aan-
passing van het beleid, zodat het beleid een 
echte stimulering kan worden voor creati-
viteit. De rol van de overheid zal hiervoor 
moeten veranderen in partner van de cul-
turele sector in plaats van subsidiënt van 
culturele instellingen. Door in de complete 
sector te investeren krijgen individuele in-
stellingen de ruimte om creatieve initiatie-
ven te ontwikkelen. Door als overheid mee 
te gaan als partner, kan ook de overheid 
meedenken over zulke initiatieven en mee-
streven naar het gemeenschappelijke doel 
om de creativiteit in de culturele sector op 
een hoger niveau te krijgen. 

Het afgelopen jaar is Rotterdam mede 
dankzij de architectuur en de culturele sec-
tor internationaal gezien hard gestegen in 
aanzien vanwege haar onderscheidende 
karakter en uiterlijk; niemand kan meer om 
de alsmaar stijgende toeristenaantallen en 
lovende recensies (Must See City 2014) van 
The New York Times en Rough Guides heen.

Tijd om Rotterdam verder te 
onderscheiden van andere steden 
door binnen de culturele sector het 
nieuwe, creatieve ondernemerschap te 
stimuleren en tegelijkertijd het cultureel 
ondernemerschap te behouden.
Kortom: door als partner een 2.0 beleid 
voor cultureel ondernemerschap te ont-
wikkelen voor de creativiteit van de Rotter-
damse kunst- en cultuursector. 
• LB

Nieuw licht
Studenten van de 
Erasmus Universiteit 
over Rotterdam.

• Tekst: Lisa Brunink • Fotografie: Phile Deprez  

Cultureel ondernemer-
schap 2.0: tijd voor 
meer creativiteit.
het idee van een wisselwerking. Een cultu-
rele instelling verleent haar communicatie-
kanalen in ruil voor geld. De sponsor geeft 
geld in ruil voor het gebruikmaken van deze 
communicatiekanalen en de verspreiding 
van hun logo via deze kanalen. Maas zou in 
de toekomst graag kijken naar de mogelijk-
heden om met sponsoren een soortgelijke 
coproductie te kunnen maken. Door een 
coproductie met een sponsor te maken, ver-
schuift de wisselwerking van geldschieter 
naar partner. Er kan hierdoor meer gespro-
ken worden van een gedeelde ervaring dan 
een wisselwerking. Beide partijen hebben 
nu ook meerdere belangen. Maas is dan ook 
gebaat bij het krijgen van meer naamsbe-
kendheid van hun partner en hun partner is 
gebaat bij een mooie en goede show. Deze 
hechtere verbintenis vaagt de wisselwerking 
uit, omdat de belangen van alle partners nu 
meetellen voor een goede samenwerking. 
Het lijkt erop dat de kunst- en cultuursector 
toe is aan ‘echte’ samenwerkingspartners in 
plaats van geldschieters. 

Het cultureel ondernemerschap is onder-
tussen goed ingebakerd in de Rotterdamse 
kunst- en cultuursector. Alle instellingen 
zijn druk bezig met het aanboren van nieu-
we inkomstenbronnen en het behouden 
van de huidige eigen inkomsten in plaats 
van de focus te leggen op het behoud van de 
huidige hoeveelheid subsidie. Ondanks het 
feit dat Maas nog in de opstartende fase zit 
van het verhogen van het eigen inkomen, is 
de instelling druk bezig met het aanboren 
van nieuwe financiële bronnen door bij-
voorbeeld fondsen aan te schrijven en net-
werkborrels te organiseren voor hun spon-
soren. Zelfs de nieuwere organisaties zoals 
Maas hebben het eigen inkomen dus hoog 
in het vaandel staan. Waar vroeger de kunst 
altijd centraal stond bij een culturele instel-
ling, behoren nu ook de inkomsten in het 
rijtje van topprioriteiten. Toch blijft de over-
heid hameren op cultureel ondernemer-
schap: de overheid beloont de instellingen 
die hun cultureel ondernemerschap tonen 
en biedt sinds 2014 een cursus aan om het 
cultureel ondernemerschap te stimuleren. 
Mocht een instelling moeite hebben met de 
tactieken van cultureel ondernemerschap 
dan springt de overheid bij door dit pro-
gramma aan te bieden. In het zogenoemde 
Wijzer Werven Programma worden de prin-
cipes en tactieken uitgelegd van cultureel 
ondernemen, zodat alle culturele organisa-
ties een basisniveau krijgen en dus in staat 
zijn de huidige tactieken toe te passen. Een 
schoolvoorbeeld van een dergelijke tactiek 
is het maken van een fondsenscan. Bij het 
maken van deze scan oriënteert de culturele 
organisatie zich op alle fondsen die even-
tueel willen schenken aan hun instelling. 
Deze fondsen hebben voorwaarden waar-
aan een instelling moet voldoen, voordat 
zij een aanvraag mogen indienen. Het doel 
van een fondsenscan is het creëren van een 
overzicht met alle fondsen en hun voor-
waarden, waardoor een culturele instelling 
weet wanneer welk fonds aangeschreven 
mag worden. Om een schenking te ontvan-
gen, moet de instelling een aanvraag indie-
nen bij een fonds. Wanneer deze aanvraag 
wordt gehonoreerd, kan de culturele orga-
nisatie altijd een deel van de financiering 
van een project realiseren. Het aanschrijven 
van fondsen kan dus leiden tot een verho-
ging van de eigen inkomsten, hierdoor is 
deze tactiek dus een belangrijk aspect van 
cultureel ondernemerschap. 

Het Motel Mozaïque festival verbindt mensen met de stad 
en haar creativiteit en maakt dit toegankelijker; het  
verlaagt de drempel om kunst te ervaren.  
Het Motel Mozaïque festival heeft dus niet alleen een con-
nectie met de stad door de verschillende locaties waar het 
festival plaatsvindt, de gidsentochten, het aanbieden van 
een overnachting en de Rotterdamse acts, maar ook met 
de vele mensen uit de Rotterdamse culturele industrie die 
hierachter schuilgaan. De organisatie heeft een breed net-
werk opgebouwd in Rotterdam door het organiseren van het 
Motel Mozaïque festival, wat heeft geleid tot een toename 
van culturele productie in Rotterdam. Een direct effect van 
het festival is het creëren van de al genoemde gidsentoch-
ten waarvoor Stichting Motel Mozaïque samenwerkt met 
enthousiaste Rotterdammers die de tochten samenstellen 
aan de hand van criteria gegeven door de organisatie. Ook 
heeft Stichting Motel Mozaïque verschillende andere festi-
vals georganiseerd; Bazar Curieux, een eendaags festival met 
spraakmakende en experimentele acts en Fabrique Moza-
ique, in samenwerking met de Wereldhavendagen, waarbij 
het rauwe industriegebied Verolme YVC Bolnes centraal 
stond. Hoewel dit geen direct effect is van het festival, heeft 
het Motel Mozaïque festival weldegelijk een invloed gehad 
op de organisatie van deze twee festivals door middel van 
zijn opgebouwde reputatie en netwerk. 

Daarnaast heeft het festival ook een effect op het muziek-
aanbod in Rotterdam. Dat de stad geen grootschalig poppo-
dium meer heeft, is iets wat gemist wordt door vele Rotter-
dammers. Een festival als het Motel Mozaïque festival vervult 
deze rol tijdelijk en trekt met het festival meer bezoekers en 
grotere artiesten naar de stad. Een voorbeeld hiervan is het 
optreden van de Schotse band Belle & Sebastian in 2011; zij 
gaven op het Motel Mozaïque festival hun enige Nederlandse 
optreden voor dat jaar. De samenwerking tussen Stichting 
Motel Mozaïque met andere culturele organisaties blijft 
niet bij het festival. In samenwerking met de Rotterdamse 
Schouwburg, de Doelen, LantarenVenster, Rotown en Bird 
organiseert Stichting Motel Mozaïque concerten waarmee de 
organisatie het aanbod hierin vergroot. Deze samenwerking 
heeft al geleid tot concerten van onder andere Blaudzun, 
Tori Amos, Bonnie ‘Prince’ Billy en The Kyteman Orchestra.

Netwerken, het produceren van culturele goederen en het 
delen van kennis zijn effecten die niet ‘gemeten’ worden door 
naar de economische effecten te kijken. Als een festival ingezet 
wordt met het doel kortstondige inkomsten te genereren, dan 
is het ook niet cruciaal om naar culturele effecten te kijken. Dat 
is het wel wanneer een festival ingezet wordt als instrument 
in de ontwikkeling naar een culturele of creatieve stad. Om 
deze effecten te vergroten is het belangrijk dat het festival een 
connectie heeft met de stad. Door een festival te verbinden 
met de stad bouwt het daadwerkelijk een culturele identiteit 
op in plaats van alleen een beeld. Het Motel Mozaïque festi-
val is hier een goed voorbeeld van; het is verbonden met de 
stad, haar inwoners en haar culturele industrie en laat de al 
bestaande creativiteit in de stad zien maar produceert ook cul-
tuur. Het festival past bij Rotterdam; het komt uit de stad zelf. 
Of zoals Smittenaar zegt: “Het is niet ons doel om Rotterdam 
te promoten, maar het is meer dat we van Rotterdam houden 
en daarom laten we het zien”.  En dat is precies de insteek die 
steden nodig hebben voor het creëren van blijvende cultuur. 
• CdW

In dit nummer presenteert Puntkomma voor het eerst 
werk van studenten van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. We trappen af met een analyse die nieuw 
licht wil werpen op de betekenis van een festival als 
Motel Mozaïque voor de stad en een artikel dat 
uiteenzet hoe culturele instellingen op innovatieve 
wijze vorm zouden kunnen geven aan cultureel 
ondernemerschap.

Voor de vuist weg: Puntkomma analyseert ontwikke-
lingen in de Rotterdamse culturele sector. We laten 
sleutelfiguren aan het woord die u in andere media niet 
ziet verschijnen, of waarvoor de aandacht beperkt blijft 
tot het weergeven van enkele sound bites. We 
reflecteren daarnaast op de betekenis van festivals, 
tentoonstellingen en uiteenlopende projecten die van 
invloed zijn op de wijze waarop de stad wordt 
vormgegeven en beleefd.  

Je zou kunnen stellen dat studenten van de 
opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de 
Rotterdamse Erasmus Universiteit zich met precies 
deze kwesties bezighouden. Het is om die reden dat we 
de hebben universiteit gevraagd een aantal studenten 
te selecteren die zich hebben geconcentreerd op 
onderzoek naar ontwikkelingen in Rotterdamse 
culturele instellingen. Op basis van hun bachelor 
scripties hebben Lisa Brunink en Carli de Wit ieder een 
artikel geschreven dat nieuw licht kan werpen op de 
wijze waarop we kijken naar het functioneren van de 
Rotterdamse culturele sector. Het is tegelijk voor hen 
een mooie kans de resultaten van hun werk te delen 
met een groter publiek. 

“De identiteit van 
de stad moet naar 
voren komen in 
festivals.”

• HET MAASPODIUM• PERFORMANCE TIJDENS EEN VAN DE GIDSENTOCHTEN OP DE BOUWPUTTENROUTE VAN PARFUM DE BOEMBOEM
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Rotterdamse kunstenaars kunnen, op uitnodiging of op eigen initiatief, 
De Vrijplaats gebruiken om hun werk te tonen.

Ties Ten Bosch ‘Holier than thou’ 
Ties Ten Bosch (1977) studeerde in 2005 af aan de Willem de Kooning Academie en 
maakte tot voor kort deel uit van Stichting B.a.d. Hij is naast zijn eigen kunstenaarschap 

actief voor zijn tijdschrift hOUTSKOOL en bij LAAT, Volksrekorders en het Kunstweekend 
Charlois. ‘Holier than thou’ is ontstaan tijdens het project ‘If paradise is half as nice 3’ in 
Leipzig dat plaatsvond in augustus-september 2014.
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De Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam is een van de twee grote 

architectuurinstellingen in de Rotterdamse 
cultuursector. De zesde aflevering van 
deze internationale tentoonstelling vond 
deze zomer plaatsen en had deze keer de 
relatie tussen stad en natuur als thema. De 
architectuurbiënnale kende een tweeledig 
programma: een lange reeks conferenties, 
symposia, lezingen, presentaties, debat-
ten, seminars, excursies en andere kortdu-
rende events. Daarnaast twee langlopende 
tentoonstellingen, voor een groot publiek. 
Althans, dat zou de gedachte geweest 
kunnen zijn achter de presentatie van de 
architectuurbiënnale in de Kunsthal en in 
het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. 
De Kunsthal en het museum presenteren 
zich immers gewoonlijk als plekken om op 
een inventieve en laagdrempelige manie-
ren publiek te informeren over culturele en 
biologische zaken van belang. De Kunsthal 
heeft een goede reputatie als het gaat om 
slimme, vernieuwende presentatietech-
nieken waar een breed publiek over soms 
moeilijke onderwerpen wordt geïnformeerd. 
Het Natuurhistorisch Museum heeft met zijn 
bureau voor stadsnatuur een grote kennis in 
eigen huis, in combinatie met het door jaren-
lange museumeducatie gevoede vermogen 
om brede groepen aan te spreken.

De reacties van bezoekers op deze afle-
vering van de architectuurbiënnale in de 
Kunsthal waren overwegend negatief. De 
tentoonstelling Urban by nature bleek inven-
tief noch laagdrempelig te zijn. Bezoekers 
klaagden over veel te veel en te moeilijke 
teksten, ontoegankelijke diagrammen en 
grafieken. Dat is men daar niet gewend. 
Blijkbaar heeft de staf van de Kunsthal geen 
betrokkenheid gehad bij de inrichting van 
de zalen; het lijkt er eerder op alsof de archi-
tectuurbiënnale de Kunsthal gewoon heeft 
afgehuurd en zelf heeft ingericht. De tweede 
publiekstentoonstelling in het naastgelegen 
Natuurhistorische Museum scoorde positie-
ver. Deze tentoonstelling ‘Pure Veerkracht’ 
was duidelijk door de eigen museumstaf 
gemaakt. Architectuurcriticus Bernard Huls-

man van NRC Handelsblad formuleerde het 
als volgt: “Het is alsof de hele Kunsthal is 
volgehangen met de losgesneden vellen uit 
een dik en saai aardrijkskundeboek. Bestu-
dering van al deze vellen kost zeker enkele 
dagen. Met uitzondering van de mooie ten-
toonstelling Pure Veerkracht in het Natuur-
historisch Museum heeft Urban by nature 
IABR- 2014 het grote publiek dan ook bar 
weinig te bieden: in de Kunsthal wordt de 
komende maanden een feest gevierd van en 
voor stedenbouwkundigen en landschapsar-
chitecten met een bijzondere belangstelling 
voor duurzaamheid.” (2 juni 2014) 

Terwijl overal in Nederland en daarbuiten 
musea en tentoonstellingsgebouwen bijzon-
der inventieve methoden demonstreren om 
moeilijke onderwerpen te verhelderen aan 
een breed publiek, heeft de architectuurbi-
ennale gekozen voor een zwaar tekstuele 
aanpak met aanvullende beelden die een 
behoorlijke vaardigheid tot interpretatie ver-
eisen. Talloze tekstborden rijen zich aaneen, 
zaal na zaal. Het gaat maar door, van boven 
tot onder is de Kunsthal gevuld met op pane-
len bevestigde teksten, tekeningen, foto’s, 
grafieken, tabellen. Er is geen rustpunt, er zit 
geen afwisseling in het format. Van begin tot 
het eind een aaneenschakeling van meestal 
gortdroge teksten, een enkele maquette en 
hier en daar wat losse foto’s. Zelfs voor een 
aardig filmpje van Jaap de Ruig over een zelf-
voorzienend Roma-dorpje in Roemenië, een 
van de weinige visuele rustpunten tussen het 
tekstuele geweld, staat niet een bankje of een 
stoel om even rustig te gaan zitten kijken.

Inhoud
Genoeg gezegd over de vorm. Er is ook een 
inhoud. Waar gaat deze architectuurbiënnale 
over, wat is de boodschap die de bezoeker 
meekrijgt? Het thema is duidelijk: de relatie 
tussen natuur en stad. “En nu meer dan de 
helft van de mensheid in steden woont, is 
de stad eigenlijk onze natuurlijke omgeving 
geworden. Misschien zijn wij wel van nature 
stedelijk: ‘urban by nature’.” Aldus de folder 
van de biënnale editie 2014. Om hierna alle 
inzendingen te behandelen is ondoenlijk. We 

nemen een steekproef uit de tentoonstelling 
en bespreken de onderdelen die direct betrek-
king hebben op Rotterdam. De tentoonstel-
ling Urban by nature is verspreid over alle 
vijf tentoonstellingszalen van de Kunsthal en 
bestaat uit 96 onderdelen. In 10 daarvan komt 
Rotterdam direct aan de orde. Wat leren we 
over onze stad als we de hoofdtentoonstelling 
van de architectuurbiënnale 2014 bezoeken? 

In een bijdrage van René van der Velde 
van de TU Delft worden enkele parken met 
elkaar vergeleken vanuit het thema ‘natuur-
visie’. Hoe wordt de natuur gerepresenteerd 
in (het ontwerp van) het park? Het Rotter-
damse Museumpark is een van de getoonde 
parken. Aan de wand hangen onder meer 
de grote, kleurrijke collages die ontwerper 
Yves Brunier in 1988 maakte. Door de ramen 
van de Kunsthal naar buiten kijkend kan de 
bezoeker zien dat het park in ieder geval 
wat minder kleurrijk is geworden. Ook is 
er aandacht voor het ‘herstelplan’ voor het 
Museumpark uit 2011 waarbij de oorspron-
kelijk driedeling van het Museumparkont-
werp, de ‘drie kamers’, gehandhaafd is: de 
formele ordening van de appelboompjes en 
het stadspodium, de dichte en afwisselende 
begroeiing in het middendeel rondom de 
brug die doet denken aan een romantische 
tuin en de op de plaatsing van kunstwerken 
en fietsen ingerichte omgeving van Kunsthal 
en Natuurhistorisch Museum. 

Het Pompenburg park, de nieuwste 
groenplek van de stad en onderdeel van 
het Luchtsingelproject (de winnaar van het 
Stadsinitiatief van 2012), wordt met een 
fraaie maquette getoond. Dit plan van het 
Rotterdamse bureau ZUS werd op de vorige 
Architectuurbiënnale als ontwerp gepresen-
teerd en is onlangs, twee jaar verder, gelijk 
met de Luchtsingel opgeleverd. Je zou kun-
nen stellen dat hier de toekomstgerichte 
Architectuurbiënnale hand in hand gaat met 
een daadwerkelijke verandering in de stad.

De Canadese landschapsarchitect Pierre 
Bélanger analyseert de mogelijkheden van 
de slufter op de Maasvlakte. Verontreinigd 
slib, opgebaggerd uit de Rotterdamse haven, 
wordt daar sinds 1986 opgeslagen aan de 

rand van zee en land. Omdat steeds minder 
verontreiniging door de rivieren wordt aan-
gevoerd (er gaat ook wel eens wat goed in 
de wereld) is er minder slibberging nodig en 
raakt de slufter wellicht nooit vol. Wat dan te 
doen met het terrein? Bélanger toont enkele 
mogelijkheden, zoals een megatank voor 
olie-opslag, een vuilstort, een algenboerderij 
en een energiecentrale.

Tussen 1959  en 1977 werden in en nabij 
Rotterdam drie grote complexen gebouwd 
voor de zuivering van drinkwater, alle drie 
naar ontwerp van architect Wim Quist. Met 
eenvoudige zwart-wit foto’s worden deze 
gebouwen getoond en de catalogus wijst op 
“de introverte, bijna mysterieuze gebouwen 
[die] naadloos aansluiten bij het indrukwek-
kende deltalandschap”. Dit onderdeel van de 
Architectuurbiënnale wordt gepresenteerd 
als hommage aan Wim Quist. De gebouwen 
hebben inderdaad “poëtische zeggings-
kracht” maar de presentatie van dit stukje 
architectuurgeschiedenis is wel een beetje 
een stijlbreuk in de tentoonstelling. Voor 
´echte´ architectuur van gebouwen in de 
gebruikelijke zin van het woord is verder heel 
weinig aandacht in deze expositie.  

Het bureau H+N+S Landschapsarchi-
tecten onderzocht wat de ruimtelijke en 
landschappelijke consequenties zijn van 
een omslag naar duurzame energie. In het 
Rotterdamse onderdeel van deze bijdrage 
(het onderzoek gaat over “de toekomstige 
energie-infrastructuur van Europa”) wordt 
onder andere aandacht besteed aan de bij-
drage van warmte/energie die de industrie 
in en rondom Rotterdam aan de energiebe-
hoeften van de stad en van het Westland kan 
leveren. In een nogal technisch betoog komt 
onder andere de mogelijkheid van een groot 
buffereiland voor de opslag van energie voor 
de kust van Zuid-Holland aan de orde. 

Vleermuiskasten
Het project ‘Rotterdam Natuurlijk’ van 
7Seasons heeft een reikwijdte van zeven 
jaar. In die periode wordt geprobeerd de 
biodiversiteit in een deel van Rotterdam 
Noord, de Provierswijk en de Agniesebuurt, 

te vergroten, waarbij het oude spoorvia-
duct Hofbogen dwars door deze wijken als 
locatie centraal staat. Het Hofbogenviaduct 
kan in de loop van zeven jaar (er is veel tijd 
nodig om de nieuwe biotopen op te kwe-
ken) uitgroeien tot een groene ader door de 
wijken. Een aanschouwelijk en aanstekelijk 
betoog, voorzien van goede beelden en een 
model voor een nestkast voor vleermuizen, 
vlinders en vogels (diervriendelijke gevel-
panelen gemaakt van hergebruikt trespa). 
Het voorstel heeft een stevige sociale com-
ponent, omdat het plan zonder participatie 
van buurtbewoners, scholen en woningcor-
poraties niet kan lukken. Een mooie uit-
daging voor 7Seasons, Gebiedscommissie 
Noord en buurtorganisaties.

In de bijdrage ‘Dutch Station Analysis’ 
analyseert Benthem Crouwel Architecten de 
nieuwe stations van Rotterdam, Amsterdam, 
Den Haag en Utrecht, met name op het punt 
van gebruik en verbindingen. Uitgangspunt 
voor het ontwerp van deze vier stations is het 
scheppen van een nieuw publiek domein, 
een overdekt plein met stedelijke voorzienin-
gen dat de barrièrewerking van een spoor-
emplacementen midden in de stad probeert 
op te heffen. De plaatjes zijn fraai maar de 
getoonde analyse is te beknopt en technisch 
om er veel van te kunnen begrijpen. Jammer, 
want Benthem Crouwel Architecten is bij 
veel of alle van deze projecten betrokken, 
ontwerpt ook voor Schiphol en zou uitge-
breider en aansprekender op de eigenschap-
pen en mogelijkheden van dit nieuwe type 
stadsplein in kunnen gaan. 

Ook in deze bijdrage wordt een ander 
knelpunt van deze tentoonstelling goed 
zichtbaar: In alle bijdragen is uitsluitend de 
onderzoeker of de ontwerper aan het woord, 
zonder enig commentaar of tegenspraak. 
De architectuurbiënnale voegt geen eigen-
standpunten toe en stelt geen vragen. In het 
geval van het stationsontwerp van Benthem 
Crouwel had bijvoorbeeld gevraagd kunnen 
worden hoe ernstig nu eigenlijk die barrière 
van het spoor in Rotterdam wel was, of we 
zitten te wachten op een nieuws stadsplein 
dat concurreert met de rest van de binnen-
stad en hoe aantrekkelijk een stadsplein 
is dat straks aan alle kanten met poortjes 
wordt afgesloten. Nu lijkt het er op, dat ont-
werpers Benthem Crouwel Architecten met 
achter hen opdrachtgever NS Vastgoedex-
ploitatie ons met stedenbouwkundige argu-
menten het zoveelste winkelcentrum in de 
maag hebben gesplitst. Maar waarom zou 
ik eigenlijk op het station een onderbroek 
moeten kunnen kopen?

Stadshavens
Ook kort en kritiekloos is de bijdrage van 
MUST Stedenbouw die de havensteden 
Tokyo, Shanghai en New York met Rotter-
dam vergelijkt. Stad en haven strijden om 
dezelfde ruimte en waar de stad te groot 
wordt raakt de haven in verdrukking. Oude 
havengebieden bieden de stad ruimte en 
nieuwe havengebieden zijn zo ver weg van de 
stad gesitueerd dat die voor de groei van de 
stedelijkheid geen betekenis zullen krijgen. 
Meer uitleg en een bredere duiding had dit 
op zich boeiende vraagstuk van de gecom-
pliceerde relatie tussen stad en haven goed 
gedaan. Wat betekent deze ontwikkeling nu 
eigenlijk voor Rotterdam? Waarom stagneert 
de ontwikkeling van oude havengebieden 
in Rotterdam, waarom hebben we al heel 
lang niet meer van ontwikkelaar Stadshavens 
gehoord die jaren geleden in opdracht van 

het stadsbestuur met veel bombarie allerlei 
plannen presenteerde voor bijvoorbeeld de 
Waalhaven en het Vierhavengebied tussen 
Rotterdam en Schiedam?

Het onderdeel ‘Maasvlakte 2’ daarentegen 
is een uitvoerige en begrijpelijke uitleg van 
waarom uitbreiding van de haven van Rot-
terdam nodig is, welke varianten in de loop 
van de tijd zijn getekend en hoe de aanleg is 
verlopen. Een goede, feitelijke beschrijving 
met veel fraaie foto’s, kaartmateriaal en een 
maquette van een gebied dat veel meer wil 
bieden dan havenactiviteiten. Opdrachtge-
ver Havenbedrijf Rotterdam gaf ook aan-
dacht aan het belang van natuurontwikkeling 
en recreatief gebruik. Die ontwikkeling is in 
de tentoonstelling al goed te volgen. Zo wordt 
een ontwerp getoond van de riant brede trap-
pen die parkeerterreinen verbinden met het 
nieuwe strand, trappen ontworpen door 
vormgever Jan Konings. Vanaf elk parkeer-
terrein leiden drie typen treden in een tien 
meter brede opgang naar het strand, met 
de trappen van Odessa (in de Oekraïne) als 
inspiratiebron, aldus de tekst in de Kunsthal. 
Zien we daar voor onze kust de Potemkin al 
opstomen?

Urban Metabolism: stofstromen
Zwaartepunt tijdens de Rotterdamse archi-
tectuurbiënnales zijn de projectateliers. In 
deze ateliers “wordt 
ontwerpkracht inge-
zet om te werken 
aan urgente lokale 
en regionale opga-
ven en meerwaarde 
toe te voegen aan 
ruimtelijke beleids-
vorming”. Met de 
uitkomsten van het 
onderzoek wordt na 
de tentoonstelling, 
zo is de bedoeling, ook daadwerkelijk door 
overheden en andere betrokken partijen aan 
de slag gegaan. Er zijn dit jaar drie project-
ateliers gerealiseerd: Planet Texel, Brabant-
Stad en Rotterdam. De bijdrage van vier par-
tijen die samenwerken in het ‘Project Atelier 
Rotterdam: Urban Metabolism’ is een van de 
grootste bijdrage aan de architectuurbiën-
nale van dit jaar. 

Het is geen makkelijk verhaal dat in dit 
onderdeel verteld wordt, wel een essentieel 
verhaal voor wie zich bezighoudt met de 
ontwikkeling van de stad en de rol van ste-
denbouw daarbij. Vanuit de optiek van de 
stad als een ecosysteem “moet stedenbouw 
niet langer gaan over het inrichten van plek-
ken, maar over het verbinden en ontwarren 
van stofstromen”. Er worden negen vitale 
stofstromen onderscheiden: goederen, 
mensen, afval, biota, energie, voedsel, zoet 
water, lucht en zand & klei. Die stofstro-
men worden geanalyseerd op twee schaal-
niveaus: die van het hele stroomgebied van 
de Rijn en die van de stadsregio Rotterdam. 
Aan de analyse van iedere stofstroom, aan 
het in kaart brengen van de verspilling die in 
iedere stroom optreedt, worden vervolgens 
ontwerpstrategieën opgehangen, opdrach-
ten aan ontwerpers om de stad te verbete-
ren. Dat worden er, samengevat, uiteinde-
lijk vier: het katalyseren van hoogwaardige 
stromen, het kanaliseren van reststromen, 
het terugwinnen van grondstoffen en het 
reduceren van vervoersbewegingen. Wordt 
het niet concreter dan dit? Soms wel en dan 
wordt met behulp van veel tekst, schema’s 
en tekeningen voorbeelden gegeven van 

de mogelijke resultaten van ontwerpstra-
tegieën, bijvoorbeeld door het scheppen 
van een nieuwe ‘vervoershub’ ter hoogte 
van het Zuidplein.

Maakindustrie
Maar vaak blijft de analyse op een hoog 
abstractieniveau steken en missen we een 
vertaling naar de praktijk. Zo wordt gecon-
stateerd, dat de toegevoegde waarde van het 
vervoer door Rotterdam beperkt is vergele-
ken met andere steden. “De vrachtstromen 
door Rotterdam betreffen dus vooral goe-
deren die elders, vaak waar arbeidskracht 
goedkoper is, zijn geproduceerd. Daar komt 
bij dat winkels in de stad steeds vaker wor-
den overgeslagen: producten worden recht-
streeks   thuis afgeleverd en winkels verdwij-
nen uit de stad.”(Catalogus p. 166-168). Het 
projectatelier dat verantwoordelijk is voor 
dit grote onderdeel van Urban by nature 
houdt vervolgens een pleidooi voor meer 
maakindustrie in de stad, maar het blijft 
bij een pleidooi. Concrete initiatieven om 
die industrie te stimuleren ontbreken. De 
initiatieven die de laatste tijd in Rotterdam 
worden genomen om kleinschalige maakin-
dustrie van de grond te krijgen (ZoHo, Oude 
Westen, Rotterdam Zuid) blijven met deze 
algemene conclusie in de kou staan. Hoe 
nu verder, hoe gaan we dit aanpakken, wie 
onderneemt actie? 

De beheersing van stofstromen, zoveel 
wordt wel duidelijk, is een uiterst belangrijk 
onderwerp voor de toekomst van Rotterdam. 
Maar het wordt moeizaam gepresenteerd, 
met veel jargon en ingewikkelde schema’s 
en tekeningen. Op de wand prijken teksten 
als: “De stroomefficiëntie is verbeterd door 
kringlopen te ontwerpen, onder andere in 
de voedselketens door nutriënten terug te 
winnen uit zeewater. In plaats van hier te 
sleutelen aan stroomoptimalisaties of daar 
aan afvalreductie, wordt in alle ontwerp-
voorstellen een nieuw integraal perspectief 
uitgewerkt waarin economische, ecologi-
sche en ruimtelijke diversificatie gekop-

peld wordt aan de 
integrale lezing van 
stad, natuur en land-
schap.” Het is dood-
ver moeiend om 
wandelend op een 
tentoonstelling vele 
van dergelijke tek-
sten te moeten lezen. 
Je wordt er eigenlijk 
een beetje agressief 
van en dat kan toch 

niet de bedoeling van de tentoonstellings-
makers zijn geweest.

Bij dit onderdeel doet het ontbreken van 
een mensvriendelijke presentatiewijzen 
echt pijn. In deze visie op ‘stedenbouw’ gaat 
het immers niet om het opleuken van een 
stukje stad of het plannen van een gezel-
lig nieuw woonbuurtje. Het gaat hier om 
veel wezenlijkere zaken voor onze toekomst. 
Juist daarom had een meer toegankelijke 
manier van overdracht  de boodschap beter 
doen overkomen. Het is vanzelfsprekend 
makkelijker om een aansprekend pleidooi 
te houden over vleermuizen en vlinders in 
het Oude Noorden dan een analyse te geven 
van stofstromen, maar het besluit om Urban 
Metabolism te presenteren op dezelfde ten-
toonstelling, nota bene in dezelfde zaal als 
de vleermuiskasten, had de tentoonstel-
lingsmakers toch moeten dwingen tot enig 
aanpassingsvermogen.

Het is gelukkig niet te laat. Een ontwerp-
atelier doet in de visie van gemeente en 
architectuurbiënnale een eerste aanzet; de 
discussie over het onderwerp moet verder 
gaan. Een projectatelier heeft een follow 
up. Dat schept gelegenheden genoeg om de 
resultaten van het Projectatelier Rotterdam 
verder uit te werken en later op een meer 
aansprekende manier te presenteren. Bij-
voorbeeld in een volgende tentoonstelling 
in de Kunsthal. Wellicht dat medewerkers 
van de Kunsthal dan wel mogen assisteren 
bij de inrichting van hun zalen, want daar 
zijn ze behoorlijk ervaren in. Een mooie klus 
ook voor de gemeentelijke dienst Stadsont-
wikkeling om samen met organisaties die 

• Tekst: Hugo Bongers 

De aflevering 2014 van de 
Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam leverde naast conferenties, 
excursies en lezingen twee 
publieksgerichte tentoonstellingen 
op. Die waren beide informatief, 
maar de presentatie in de Kunsthal 
mislukte op meerdere fronten, terwijl 
het naastgelegen Natuurhistorisch 
Museum op ontspannen wijze het 
publiek bij de les wist te houden. 
Een analyse.

Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam 2014: 
van vleermuiskasten tot  
stofstromen

in publieksoverdracht gespecialiseerd zijn 
(AIR, Museum Rotterdam, Van der Leeuw-
kring en dergelijke) de analyses en bood-
schappen van de “vier strategieën voor een 
nieuw metabolisme van Rotterdam” uit te 
dragen.

Promopraatjes
Uit bovenstaande opsomming blijkt, dat er 
wel degelijk enkele interessante en toeganke-
lijke bijdragen zijn geleverd aan de hoofdten-
toonstelling van de architectuurbiënnale. Je 
moet er wel goed naar zoeken. Die bijdragen 
vallen makkelijk weg in het tekstuele geweld 
van de gehele opstelling. In deze tentoonstel-
ling ontbreekt ook een stevige eindredactie. 
De 96 bijdragen zijn onevenwichtig: goede, 
op een breed publiek gerichte teksten en 
begrijpelijke of begrijpelijk uitgelegde beel-
den worden afgewisseld met voor insiders 
geschreven teksten, moeizame grafieken en 
veel statistisch materiaal. Daarnaast valt op, 
dat de architectuurbiënnale geen eigen posi-
tie inneemt. Onderzoekers, bureaus, ontwer-
pers vertellen kritiekloos en commentaarloos 
hun eigen verhaal. Er worden door de ten-
toonstellingsorganisatie  geen vragen gesteld. 
De tentoonstelling wordt op deze manier een 
bundel promopraatjes.

In een tentoonstellingsruimte als de Kunst-
hal mag men een slimmere vorm van infor-
matieoverdracht verwachten. Gekoppeld aan 
een stevigere eindredactie van de teksten 
waardoor grote verschillen in niveau worden 
vermeden. En wat meer kritisch commentaar 
op al die blije verhalen. Dat is wat culturele 
instellingen behoren te doen, dat is nu een-
maal hun taak. De Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam is niet een instelling die 
als kennisinstituut voor de Nederlandse ste-
denbouw functioneert. Het is een instelling 
die wat de gemeente Rotterdam betreft wordt 
gesubsidieerd uit het gemeentelijk Cultuur-
plan. Dat schept de verplichtingen om zich 
ook als culturele instelling te gedragen, om 
gebruik te maken van de doelstellingen, pre-
sentatiemethoden en overdrachtstechnieken 
die in haar vakgebied zijn ontwikkeld.

Pure Veerkracht
De tentoonstelling in het Natuurhistorisch 
Museum is in alle opzichten de tegenhanger 
van de presentatie in de Kunsthal. Het is een 
kleine presentatie, de essentie van het ver-
haal wordt verteld in maar drie vitrines. Daar 
omheen is nog wat los spul en wat audio-
visueel gedoe, maar alles bij elkaar vult de 
tentoonstelling bij lange na niet de zaal voor 
tijdelijke tentoonstellingen. Het verhaal over 
de omgang van de mens met flora en fauna 
in de stad wordt verteld op een toeganke-
lijke manier: aan de hand van voorwerpen 
(bij dit museum zijn dat voornamelijk dode 
dieren en planten) en met beknopte, goed 
leesbare toelichtingen. De teksten zijn, zoals 
gebruikelijk in de communicatie van het 
Natuurhistorisch Museum, wat laconiek en 
droogkloterig van karakter.

In een audiovisueel drieluik (helaas niet 
lipsynchroon) reageren de directeur en 
conservator Moeliker door middel van een 
vraag- en antwoordspel met de bezoeker op 
denkbeeldige conflicten tussen dieren (vos-
sen, duiven, meeuwen), wilde planten en 
stadsbewoners. Ze relativeren tegenstellin-
gen en roepen op tot een tolerante houding 
ten opzichte van dieren en planten. Ze geven 
argumenten voor biodiversiteit in de stad en 
maken duidelijk hoe mens en dier er prima 
kunnen samenleven. Op de tentoonstelling 
worden ook foto’s gemaakt door Rotterdam-
mers gepresenteerd. Op de website van het 
museum zijn de beste te zien. Bezoek die web-
site en geniet van de manier waarop planten, 
dieren en mensen er in slagen om met elkaar 
samen te leven in de grote stad Rotterdam, 
waarop de natuur telkens weer een nieuwe 
balans weet te vinden met de steeds veran-
derende stadscultuur. ‘Pure Veerkracht’ is 
een sympathieke tentoonstelling die duidelijk 
maakt hoe goed sommige dieren en planten 
zich weten aan te passen aan het milieu van 
de stad, hoe ze door die veerkracht de over-
leving van de soort weten in te passen in de 
dynamiek van de grote stad. 
• HB

De IABR-tentoonstelling in de Kunsthal gemist of niet goed begrepen? Koop dan de catalogus van 
deze tentoonstelling, een prima boek vol interessante teksten en goed beeldmateriaal. Ook niet 
altijd makkelijk te lezen, maar nu kunt u de tekst thuis rustig in de leunstoel stukje bij beetje tot u 
nemen. De catalogus ‘IABR 2014 – Urban by nature’ is voor een zacht prijsje te koop in wat toch wel 
een van de beste boekhandels van Rotterdam is, die van NAi Uitgevers in de hal van Het Nieuwe 
Instituut aan het Museumpark.

Waarom zou ik 
 eigenlijk op het 

 station een onder-
broek moeten  

kunnen kopen?“



Dat was pijnlijk, het interview dat Opstelten (toen burgemees-
ter van Rotterdam) in 2008 had met Wladimir Gergiev. Deze 

boezemvriend van Valery Putin was eerder dat jaar vertrokken als 
chef-dirigent van het Rotterdams PhO. Nu zat hij tijdens zijn Gergiev 
Festival met Opstelten op de bekende rode sofa in de Jurriaanse 
Zaal van De Doelen. Opstelten smeekte Gergiev terug te komen op 
zijn besluit en aan te blijven als chef-dirigent. Plots haalde hij een 
soort contract tevoorschijn. Gergiev hoefde alleen maar te tekenen. 
Details zouden later worden geregeld.

Ging Opstelten daadwerkelijk op z’n knieën voor Gergiev? Likte 
hij zijn hielen, kuste hij z’n hand? Ook zonder dat was het al pijnlijk 
genoeg. Hier verlaagde de burgemeester van een wereldhaven 
zich tot een kruiperige smekeling. In Knoetland is zoiets misschien 
gewoon, maar niet in ons Knusland. Ik voelde schaamte.

Ook toen waren er Rotterdammers die vonden dat het mooi 
genoeg geweest was met de vluggertjes van Gergiev met het RPhO. 
Steeds vaker sloeg de maestro orkestrepetities over en zagen musici 
hem pas bij de uitvoering zelf. Gelukkig voor Gergiev en zijn publiek 
bestaan de meeste orkeststukken uit meerdere delen en sloeg in 
het laatste deel de goddelijke vonk vaak alsnog over. Eind goed al 
goed. De toejuichingen waren er niet minder om. 

Gergiev kon zich als de gevierde maestro, boven elke kritiek 
verheven, dit soort gemakzucht permitteren zoals hij zich ook kon 
permitteren geen plaatopnames met het RPhO te maken omdat 
hij dat exclusief aan zijn Mariinsky Orkest in Sint Petersburg had 
voorbehouden. Daarmee degradeerde hij feitelijk, ook al was hij 
chef-dirigent in Rotterdam, het RPhO tot zijn tweede keus. Het 
Mariinsky Koor en Orkest kwamen steeds op de eerste plaats en 
wanneer hij maar even kans zag, liet hij koor en orkest en bevriende 
solisten voor niet geringe bedragen naar Rotterdam overkomen. 
Was het RPhO vooral een gigantische melkkoe, een aanzienlijke 
schnabbel? Het zou zomaar kunnen. Koesterde Gergiev toen al een 
minachting voor ons westerlingen? Zag hij in het feit dat we alles van 
hem pikten als voorbeeld van westerse verwekelijking, als vorm van 
decadentie en heeft zijn instemming van de anti-homowetgeving 
in Rusland daar ook mee te maken en zijn uitleg dat die wet niet 
tegen homoseksualiteit gericht is maar tegen pedofilie?

We zullen het nooit weten. Wat we achteraf wel kunnen vaststel-
len is dat Gergiev ook toen al een man met een missie moet zijn 
geweest, een missie om de kunst van het Grote Rusland (en daar-
mee zijn traditionele waarden) in het westen uit te dragen. Wie een 
inkijkje wil in dat chauvinisme, een nostalgisch verheerlijken van een 
groots verleden, moet de openingsceremonie van de Winterspelen 
in Sotsji nog eens bekijken en het aandeel daarin van Gergiev. Hij 
mag het grote koor dirigeren dat het Russische volkslied zingt en is 
een van de Russen die de Olympisch vlag het stadion mag binnen 
dragen. Zie hem glunderen.

Natuurlijk ligt en lag het voor de hand dat Russische muziek het 
repertoire van Gergiev zou domineren. Nu blijkt  dat die voorkeur 
waarschijnlijk niet alleen door muzikale motieven is ingegeven, 
maar ook door de keuze van Gergiev als Russische nationalist in lijn 
met het supra-nationalisme van Putin. Beide zijn innig bevriend en 
wederzijds peetvader van een van hun kinderen. Hun vriendschap 
zal zeker voortkomen uit een gedeeld gevoel voor de grootsheid 
van de Russische cultuur die zij zien als een unieke beschaving.* 
Ook delen ze waarschijnlijk een minachting voor onze westerse cul-
tuur (Putin ziet Europa als een continent in verval) waarin Gergiev, 
ervaringsdeskundige door zijn vele optredens in het westen, zijn 
raadsman zal zijn. Bovendien zal Putin het feit dat Gergiev in het 
westen als een van de grootste dirigenten wordt beschouwd als 
bevestiging zien van de superioriteit van de Russische cultuur. Het 

is immers vooral Russische muziek waarmee Gergiev het westen ver-
overde (een omschrijving die Putin zal aanspreken). Wie wil horen 
wil hoe dat klinkt, dat veroveren, moet luisteren naar de uitvoering 
onder leiding van Gergiev van de Scythische Suite van Prokofjef en 
de uitleg die hij in een documentaire geeft van zijn interpretatie. 

Gergiev is dus behalve dirigent vooral ook nationalist en een 
werktuig in handen van Putin met zijn agressieve anti-westerse 
revanchisme, een onmiskenbare dreiging voor Europa. We hadden 
het, wat Gergiev betreft, kunnen weten. In 2008 bond Putin de strijd 
aan met Georgië vanwege zijn te westerse koers en veroverde in 
vijf dagen Zuid-Ossetië waar veel etnische Russen zouden wonen. 
Direct na die overwinning haastte Gergiev (zelf Osseet) zich naar de 
hoofdstad bij Tschinvali om er met zijn Mariinsky Orkest (alweer dat 
orkest) een concert te geven tegen de achtergrond van verwoeste 
gebouwen. Het was Russische pathos van de ultra-nationalist 
Gergiev. Ook nu staat hij met zijn Mariinsky Orkest vast weer klaar 
om straks in Donetsk op te treden. Weer tegen een achtergrond 
van verwoeste gebouwen en ter ere van het Novorussia dat de Pro 
Putin separatisten dan op de Oekraïne veroverd zullen hebben.

Putin heeft bloed aan zijn handen, maar ook Gergiev doopt 
zijn dirigeerstokje inmiddels in bloed. Niet alleen bloed van ver-
moorde tegenstanders van het groot Russische Rijk dat Putin wil 
herstellen, maar ook het bloed van de passagiers van vlucht MH17 
die hoogstwaarschijnlijk door Russische militairen uit de lucht is 
geschoten. Maar zelfs zou blijken dat dit niet waar is, dan nog zijn 
die passagiers het slachtoffer van die niet spontane, door Putin 
gedirigeerde volksopstand die hij Oekraïne heeft opgedrongen. En 
mocht ook dat niet waar zijn, dan weten we nu hoe het staat met 
het beschavingsniveau van pro Putin opstandelingen, hun gedrag 
in het door hen beheerste gebied waar de brokstukken van het 
toestel neerkwamen. Hun leugens, intimidaties en het verhinderen 
van onderzoek omdat ze eerst erkenning van hun stadsstaatjes 
wilden afdwingen. Politieke spelletjes over de rug van honderden 
doden. Het is een handelen dat past in de traditie van het Grote 
Rusland waar de geschiedenis vaak in bloed wordt geschreven. 
Waar kritische geesten nauwelijks werden geduld, maar vermoord 
of naar goelags verbannen – tradities die Putin ook in ere wil her-
stellen - en democratie, misschien wel daardoor, nooit goed heeft 
kunnen wortelen. Kortom, knoetland.

Met een dirigent die zich met zijn culturele opvattingen en 
promotie van Russische muziek in dienst heeft gesteld van het 
bedreigende anti-westerse revanchisme van Putin moet Rotterdam 
niets meer te maken willen hebben. Ook diens onvoorstelbare 
smakeloosheid om het Gergiev Festival dit jaar op te dragen aan 
de slachtoffers van vlucht MH17 diskwalificeert hem al. In de kunst 
zouden naast artistieke criteria ook humane fatsoensoverwegingen 
moeten gelden, dus weg met Gergiev!

Maar helaas. Het festival is zonder wanklank verlopen. De maes-
tro die opnieuw zijn Mariinsky Orkest kon laten overkomen en in het 
laatste deel van de Scythische Suite kon gloriëren, is hartstochtelijk 
toegejuicht. Cultureel Rotterdam is kennelijk al vergaand gerus-
sificeerd, goed voor de haven (overslag uit Rusland veiliggesteld) 
maar beschamend voor andere waarden dan die van de handel. 
Geruchten gaan dat Gergiev dit keer met opgestoken middenvinger 
heeft gedirigeerd. 

*Dit gegeven, “Rusland is geen Europese- maar een ‘unieke beschaving’” is ontleend aan 

een artikel van politicoloog Lilia Sjevtsova (1949) over de drie pijlers van Putins beleid na 

zijn herverkiezing in 2012. De andere twee zijn ‘Wij moeten Europa afschrikken. Europa is 

een continent in verval’ en ‘Rusland moet juist nu zijn traditionele waarden over de wereld 

verspreiden.’

• Tekst: Erik Beenker
• Illustratie: Thom Bronneberg
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• MAASHAVEN ZUIDZIJDE WAAR IN 2013 VITIBUCK ARCHITECTS MET HET ROTTERDAMS WIJKTHEATER EN DE BEWONERSORGANISATIE AAN DE SLAG GING 

Er is in Rotterdam behoefte aan een ver-
nieuwend klimaat. Dat valt waar te nemen 

op congressen, werkbijeenkomsten, in kan-
tines en koffiekamers, maar ook op straat. 
Onderwerpen als nieuwe kansen voor de 
stad, het vormgeven van nieuwe verhoudin-
gen na de economische crisis en de zoek-
tocht naar een andere rol van de overheid 
komen regelmatig terug. Wat opvalt is het 
engagement dat uit veel van deze waarne-
mingen spreekt. Betrokkenheid bij de stad 
en het maatschappelijk welzijn van de bewo-
ners blijkt veel burgers, ondernemers en ook 
ambtenaren te bewegen. Vanuit deze betrok-
kenheid ontstaat behoefte aan nieuwe ver-
houdingen. Mijn verhaal gaat over de vraag 
wat architectuur kan bijdragen aan het inno-
vatieve klimaat dat nodig is om de stad van 
de toekomst en de nieuwe samenleving vorm 
te geven.

Innovatie
De roep om innovatie heeft alles te maken 
met het gevoel van crises op economisch, 
maar ook op sociaal en mentaal terrein. We 
hebben het gevoel dat op al deze terreinen 
fundamentele veranderingen aan de gang 
zijn. Van innovaties wordt niet alleen ver-
wacht dat ze geld genereren, maar ook dat ze 
bijdragen aan het oplossen van maatschap-
pelijke problemen. Innovatie begint steeds 
vaker aan het einde van de productieketen. 
Daar staat de consument, de gebruiker van 
de voorzieningen en faciliteiten van de stad. 
De behoeften en verlangens van gebruikers 
worden steeds dominanter. Dat verzin ik niet 
alleen, dat staat in het recente rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid Naar een lerende economie. Investe-
ren in het verdienvermogen van Nederland. 
De Raad stelt dat het niet altijd gaat om het 
ontwikkelen van nieuwe kennis, maar dat 
het absorberen en productief maken van 
bestaande kennis nuttiger kan zijn. Het is 
de vraag of innovatie kan helpen de stad van 
de toekomst te bouwen aan de hand van de 
maatschappelijke opgaven van vandaag. 
          
Vernieuwing
We weten dat het nodig is om het perspectief 
van de gebruiker in beschouwing te nemen 
om tot vernieuwing te komen. Maar bij de 
gebruiker, laten we die in ons geval burger 
noemen, zit een probleem. Ik zie aan de ene 
kant veel burgers die het vertrouwen in de 
overheid hebben verloren. Aan de andere 
kant zijn er veel burgers die er aan gewend 
zijn geraakt om de overheid voor alles ver-
antwoordelijk te stellen. In beide gevallen 
is dat geen gunstige uitgangspositie voor 
het maken van het gewenste innovatieve 
klimaat.

Initiatieven
Hoopvol is dat er in de wijken (denk aan de 
verschillende initiatieven in Rotterdam om 
tot wijk- en buurtcoöperaties te komen) en op 
allerlei deelterreinen (energieproductie bij-
voorbeeld) steeds meer initiatieven ontstaan 
om het heft in eigen hand te nemen. Het valt 
voor de meeste van die initiatieven nog niet 
mee om erkenning te krijgen en om tot een 
daadwerkelijk alternatief uit te groeien voor 
de voorzieningen die door besluiten van de 
terugtredende overheid wegvallen.

Toekomstbestendig
In stukken van de gemeentelijke overheid 
komt de zorg voor toekomstbestendige 
ontwikkelingen tot uiting. Vanuit het eco-
nomisch beleid wordt bijvoorbeeld gesteld 
dat een sterkere economie gekoppeld moet 
worden aan de leefkwaliteit van de Rotter-
dammers. Interventies moeten een bijdrage 
leveren aan structurele verbetering van de 
Rotterdamse samen-
leving. De vraag 
van de eindgebrui-
ker, de maatschap-
pelijke behoefte 
moet leidend zijn. 
De gemeente is van 
mening dat bewoners 
en gebruikers meer 
rechtstreeks betrok-
ken kunnen worden. 
Het succes van de 
gemeentelijke overheid wordt niet langer 
gezocht in de regels en de geldstromen, maar 
in het vermogen effectieve samenwerkingen 
en coalities in de stad tot stand te brengen. 
De nieuwe ambtelijke mores is durven los-
laten en resultaatgericht streven naar beter 
en mooier, en dat altijd in interactie met 
inwoners, ondernemers en (kennis)instellin-
gen. De nieuwe rollen die de gemeentelijke 
overheid voor zich zelf ziet zijn: kaderstellen, 
faciliteren en initiëren. 

Loslaten
Op papier is de gemeentelijke overheid 
dus een goede partner die helemaal klaar 
is voor de toekomst. In de praktijk blijkt dat 
de gemeente onvoldoende zicht heeft op de 
vele initiatieven die zich in de stad voor doen, 
dat er onvoldoende kennis is van de ambities 
van de gemiddelde Rotterdammer. Van de 
kant van de inwoners van Rotterdam blijkt 
dat veel burgerinitiatieven moeite hebben 
om tot wasdom te komen. Bestaande posities 
en verhoudingen zitten in de weg en worden 
niet zo makkelijk losgelaten. Voor de over-
heid is het nog niet zo eenvoudig om te weten 
wanneer kaders moeten worden gesteld, wat 
gefaciliteerd moet worden en wat niet, op 

welke gebieden initiëren gewenst is. Nog 
afgezien van de vraag of deze drie rollen niet 
onderling kunnen conflicteren.

Flexibiliteit
Als we weten dat we meer moeten denken 
vanuit het perspectief van de bewoner of 
gebruiker dan heeft dat consequenties voor de 
overheid. Een burger formuleert zijn ambities 
nu eenmaal niet in termen van een doelstel-
lingenmatrix. Burgers denken niet in termen 
van beleidsthema’s en niet in termen van clus-
ters, afdelingen of wat binnen de overheid 
al niet bedacht wordt in het voortdurende 
proces van reorganisatie. Omdat vanuit het 
locale perspectief van bijvoorbeeld de wijk 
meer integraal wordt gedacht, worden juist 
hier nieuwe publieke waarden gegenereerd. 
Google maar eens op WijkBV, Werklicht, 
Werkplaats Carnisse, Werkplaats Tarwewijk, 
ZohoRotterdam, Belvedererotterdam. Om 
daar als gemeentelijke overheid op in te kun-

nen spelen is meer 
flexibiliteit nodig. 
Om vernieuwende 
impulsen te krijgen is 
in gesprek gaan met 
de samenleving van-
uit een daadwerke-
lijke interesse nodig. 
De overheid wordt in 
dat gesprek gehinderd 
door gevestigde insti-
tutionele belangen. 

Ook de neiging om nieuw beleid (en voor-
schriften) te formuleren in plaats van echt los 
te laten is bij de overheid hardnekkig.

Betrokkenheid
Mijn voorstel zou zijn om in dit spanningsveld 
ook de ontwerpende kracht en de betrokken-
heid bij de stad van creatieve beroepen in te 
zetten. Kunstenaars, vormgevers en archi-
tecten kunnen een grotere rol spelen bij de 
vormgeving van de nieuwe samenleving. Ik 
beperk me hierna tot de rol van de architect. 

Innovatieagenda 
De architect kan op verschillende niveaus 
een bijdrage leveren aan de innovatieagenda 
van de stad. De gebouwde omgeving kan 
immers bijdragen aan het vergroten van het 
aanzien van de stad, en een grotere levendig-
heid, maar zeker ook aan een grotere leef-
baarheid. De architectuur kan in veel bredere 
zin ook één van de ontwikkelkrachten zijn 
waarmee een nieuwe wijze van denken en 
handelen in gang gezet wordt. Architecten 
hebben bijvoorbeeld zicht op de cultuurhis-
torische gelaagdheid van de stad, op de ste-
denbouwkundige samenhang en kunnen dat 
vertalen naar toekomstgerichte oplossingen. 

Architecten kunnen mensen verbinden, zijn 
in staat om maatschappelijke vraagstukken 
om te zetten in ruimtelijke oplossingen.

De architect kan meehelpen zicht te krij-
gen op de rijkdom aan burgerinitiatieven, 
om individuele wensen van burgers in een 
meer collectief perspectief plaatsen en zijn 
ontwerpkracht gebruiken om stromen daad-
werkelijk te verleggen. De architect is in staat 
om kwaliteit aan initiatieven toe te voegen 
zodat ze kunnen uitgroeien tot een nieuw 
type maatschappelijke organisaties en zo een 
grotere kans van slagen krijgen. 

Leefbaarheid
Daarvoor zijn architecten nodig die zich van-
uit een sociaal engagement bekommeren 
om leefbaarheid in de stad. Zij moeten in 
staat zijn om mensen met ideeën een stem 
te geven en mee te denken in wat mensen 
zouden kunnen willen. Die architecten zijn 
er gelukkig. Steeds meer architecten verta-
len hun maatschappelijke betrokkenheid in 
een nieuwe beroepspraktijk. Ze stellen zich 
dienstbaar maar niet gedienstig op. Ze vor-
men samenwerkingsverbanden met andere 
disciplines en verweven sociale ontwikke-
lingsstrategieën in hun ontwerpen. Ze stellen 
zich meer op als sociaal ondernemer dan als 
afhankelijke opdrachtnemer.

Transformatieproces
De samenleving zit in een transformatiepro-
ces. Het is de rol van de overheid er voor te 
zorgen dat iedereen daar aan mee kan doen 
en mee kan blijven doen. De overheid kan 
het speelveld ordenen en er voor zorgen dat 
institutionele macht wordt terug gedrongen 
ten gunste van burgerinitiatieven. Burge-
rinitiatieven moeten deze ruimte invullen 
en wellicht helpt het als ze elkaar ook meer 
opzoeken. Innovatie ontstaat door het vinden 
van oplossingen voor problemen die vanuit 
het perspectief van de huidige Rotterdammer 
worden benoemd. Architecten kunnen in dat 
proces de rol van stem- en vormgever spelen. 
Een mooi voorbeeld daarvan was het project 
‘Charlois aan het water’. Een samenwerkings-
project van Vitibuck architects en het Rotter-
dams Wijktheater. De persoonlijke verhalen 
van omwonenden vormden de input voor 
het nadenken over de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van de bijzondere locatie aan de 
zuidoever van de Maashaven. (Zie het artikel 
“Charlois aan het Water”, Puntkomma #1 op 
www.puntkomma.org)

In zo’n open vernieuwingsproces waarbij 
de uitkomst ongewis is, zijn de mentaliteit en 
persoonlijke betrokkenheid van de deelnemer 
en de liefde voor de stad belangrijker dan het 
vasthouden aan afrekenbare doelstellingen. 
• HvW

Het is nodig dat het 
perspectief van de 

gebruiker in beschouwing 
wordt genomen om tot 
vernieuwing te komen.”

• Tekst: Herman van Wamelen 

Er wordt veel over vernieuwing en innovatie 
gesproken. Maar wat is de rol van de gebruiker 
daarbij? Herman van Wamelen stelt voor om in het 
spanningsveld tussen gevestigde belangen en de 
behoefte aan vernieuwing de ontwerpende kracht 
en de betrokkenheid bij de stad van creatieve 
beroepen in te zetten. Kunstenaars, vormgevers en 
architecten kunnen een grotere rol spelen bij de 
vormgeving van de nieuwe samenleving. 

Weg met Gergiev?

Haal het uit de stad: 
innovatie, architecten  

en gebruikers.
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Geboren: 1963, Alkmaar
Opleiding: Film en Televisieacademie 
Amsterdam 1980- 1984.
Pabo Hogeschool Holland 1999 - 2001.

• 1989 — 1993: KRO Hoofd jeugd/jongeren 
televisie, Hilversum
• 2005 — 2010: Directeur Nederlands 
Instituut voor Filmeducatie, Utrecht
• 2011 — 2012: Interim-manager Muzerie, 
centrum voor de kunsten, Zwolle

Maassen werkt nu bij Stichting 
Openbaar Onderwijs aan de Amstel, 
is lid van de ‘Kwaliteitsraad’ voor het 
Amsterdamse basispakket kunst- en 
cultuureducatie en bestuurslid van de 
Stichting Nederlands Filmfestival voor 
scholieren.

Achtergrond
Gabriel Maassen

• KUNSTENAAR TOINE KLAASSEN AAN HET WERK IN VILLA ZEBRA• KUNSTENAAR TOINE KLAASSEN AAN HET WERK IN VILLA ZEBRA

• Tekst: Dirk Monsma • Fotografie: Hester Blankestijn

• Illustratie: Onno Blase 

Een interview met de man die te snel 
vertrok als directeur van Villa Zebra, 
een belangrijke kunstorganisatie op 
Rotterdam Zuid.

Villa op Zuid
Gabriël Maassen: “Na de verhuizing van de Villa naar 

Zuid is er bewust een relatie gelegd met de scholen in de 
omgeving. De activiteiten in het onderwijs stonden echter 
relatief los van wat er bij ons gebeurde. Vanaf de eerste dag 
is mijn inzet geweest om de scholen dichter naar de Villa te 
brengen en andersom. Dat is goed gelukt. Alle scholen waar 
we beeldende lessen verzorgen komen nu óók naar de Villa. 
Andersom participeren kunstenaars uit de tentoonstelling 
in activiteiten op de scholen en in de wijk. Die integrale 
aanpak zorgt voor interessante dwarsverbanden. Tussen de 
activiteiten onderling maar vooral tussen de kunstenaars en 
kinderen. Interacties met veel dynamiek en een onverwacht 
verloop, waarin onderzoek, experiment, samenwerken en 
creëren op een unieke manier wederkerig werden.

Nieuwe werkelijkheid
Voor kinderen die op school zijn 
‘aangeraakt’ door beeldende kunst 
organiseren we in de wijk ateliers 
waarmee ze hun interesse kunnen 
verdiepen. Leerkrachten dragen 
ze voor  en eventueel gaat er nog 
iemand met de ouders praten om 
hen te overtuigen als dat nodig is. 
De workshops worden gegeven door 
drie verschillende kunstenaars die 
ook in de Villa exposeren. Ze gaan 
vijftien weken lang om beurten na schooltijd met een groep 
van vijftien kinderen aan de slag en werken volledig vanuit 
hun eigen ideeën en technieken. De workshops zijn dus 
ook een ontmoeting met een kunstenaar en zijn werkwijze 

Toine Klaassen is daar een voorbeeld van. Hij exposeert 
hier in de Villa met een installatie gemaakt van materiaal 
van de straat. Als kinderen aan een atelier met hem deelne-
men verwachten ze aan het begin misschien penseel, verf 
en een stuk papier maar Toine werkt op een totaal andere 
manier. Hij gaat vanuit het niks met de kinderen aan het 
werk. Door het verzamelen en ordenen van spullen ontstaat 
een werk zoals hij dat zelf ook vervaardigt. Kinderen kun-
nen daar helemaal in opgaan. Dat zag je in de tentoonstel-
ling ook regelmatig gebeuren op het moment dat Toine als 
‘kunstenaar in huis’ aanwezig was om verder te werken aan 

zijn installatie. Kinderen spelen dan onbevangen met zijn 
materialen terwijl volwassenen wel eens verbaasd zeggen 
‘dat is toch rommel, wat is hier kunst aan?’ Het leuke is dat 
kinderen heel enthousiast zijn als zij dat hele proces met 
Toine hebben meegemaakt. Voor hen is een nieuwe werke-
lijkheid ontstaan. De kunstenaar op zijn beurt kijkt opnieuw 
en nu met kinderogen naar zijn eigen werk. De ontmoeting 
heeft zo een wederkerig effect.

Aanraken onder schooltijd
De Globetrotter op Katendrecht is een van de drie scholen 
op Zuid waar we wekelijks lessen geven. Daar kiezen wij 
kunstenaars voor uit die als vakdocent veel ervaring heb-
ben. Zij geven onder schooltijd les aan alle leerlingen en 
er is een buitenschools blok voor liefhebbers. Deze vakdo-
centen zorgen dat alle aspecten van goede kunsteducatie 

aan bod komen. Zij geven aandacht 
aan het maakproces, zij reflecteren 
met de leerlingen op de werken en de 
kinderen richten samen een exposi-
tie in. Wil de Globetrotter graag een 
ouderavond? Dan werkt de Villa daar 
aan mee en informeren we ouders 
over het belang van cultuuronder-
wijs.  Resultaat was dat veel kinderen 
zo enthousiast geworden waren dat 
ze in de vrije tijd door wilden gaan. 

Die workshops werden op hun beurt weer zo populair dat 
we er een blok aan hebben moeten toevoegen. 

Ateliers als ontdekkingsplek
De Globetrotter gaat volgend schooljaar een nieuw pand 
betrekken aan de Tolhuisstraat op Katendrecht. Het plan is 
om daar samen een echt fysiek atelier te maken, waar leer-
lingen uit de wijk na schooltijd terecht kunnen. De school 
faciliteert de ruimte en wij zorgen voor een inhoudelijk pro-
gramma. Het wordt een plek waar kinderen vrij kunnen 
werken, nieuwe ontdekkingen kunnen doen met materiaal 
of misschien wel over zichzelf en de wereld om hen heen. 
Dat is een manier die heel goed kan werken. In de wijk, 
dichtbij huis, in structurele samenwerking met scholen, als 
onderdeel van een keten van samenhangende activiteiten. 

Magie
Mijn moeder heeft een tekening bewaard van 
de basisschool toen ik tien of elf jaar oud was. 
Het is een stripverhaal met kleine tekeningen 
van mijn geboorte tot mijn dood waarin ik 
voorspellend tekende hoe ‘beeld’ een rode 
draad zou zijn. 

Ik maakte op die leeftijd zelf filmpjes met 
een superacht camera en koos daarom heel 
bewust voor een middelbare school waar ik 
eindexamen kon doen in de creatieve vak-
ken. Die mogelijkheid bestond toen alleen 
nog experimenteel. Het werd de Berger Scho-
lengemeenschap. Een kleine school waar 
enthousiaste docenten oog hadden voor de 
individuele interesses van leerlingen en waar 
ik een film mocht maken voor m’n eindexa-
men tekenen. Die kans was de basis voor wat 
ik daarna ben gaan doen.

Villa op Zuid
Het is belangrijk dat de Villa op Zuid staat. De 
kinderen in deze wijk worden mede door het 
onderwijsbeleid van de gemeente heel erg 
aangesproken op hun cognitieve prestaties 
terwijl ze juist met die andere talenten mis-
schien een succeservaring kunnen opdoen 
over school of zichzelf. 

Lat hoger
Ik wil niet te veel ingaan op de vergelijking 
Amsterdam en Rotterdam. Maar toch… Het 
College van B&W in Amsterdam heeft een 
helder besluit genomen over het belang van 
kunst- en cultuureducatie. Goed onder-
wijs bestaat niet alleen uit zaakvakken. 
Deze boodschap is in heel korte tijd bij 
alle basisscholen geland. Het helpt als de 
wethouders van cultuur en  van onderwijs 
zich gezamenlijk hard maken om scholen 
en schoolbesturen hiervan te overtuigen. 
Hier in Rotterdam kreeg een school bij een 

aanvraag voor ‘Beter presteren’ het com-
mentaar dat er teveel cultuur in het pro-
gramma zou zitten. De lat hoger leggen is 
de boodschap van het convenant dat de 
gemeente met schoolbesturen sloot. Stel je 
voor dat je dat op een sportdag zou doen. Is 
het resultaat dan uiteindelijk niet vooral dat 
er minder kinderen overheen komen? In de 
samenwerking met ‘MAAS theater en dans’ 
merken we dat scholen die profiteren van 
extra subsidie na een jaar al ontdekken wat 
een geweldige meerwaarde de samenwer-
king  voor hen met zich meebrengt. Als je 
tegelijkertijd actief werkt aan draagvlak in 
de hele school ontstaat ook de bereidheid 
zelf te investeren.

Sponsoring
De financiële positie van een kleine 
culturele organisatie is door de 
bezuinigingen in de cultuursector van 
twee jaar geleden nijpend geworden. Wij 
ondervinden nu pas  wat de bezuinigingen 
betekenen, omdat we nu bijna twee jaar 
in die werkelijkheid leven. De Villa heeft 
zich aangepast aan de nieuwe situatie en 
begroting en activiteiten met elkaar in 
evenwicht gebracht. Vervolgens hebben 
we het eigen verdienvermogen vergroot 
en geprobeerd geld uit andere bronnen 
te putten. Sponsoring lukt echt niet. Ik 
heb van alles geprobeerd, bijvoorbeeld 
bij ING, bij  Shell waar al eerder mee was 
samengewerkt. Het mocht niet baten. 
Bedrijven kiezen met hun merk voor grote 
zichtbaarheid. Die kunnen we als kleine 
instelling moeilijk bieden. ING verbond 
zich bijvoorbeeld aan het Rijksmuseum. 
De Raad voor Cultuur schreef onlangs ook 
dat de mogelijkheden voor sponsoring veel 
minder groot zijn gebleken dan Zijlstra 
destijds veronderstelde.

“Het is belangrijk 

dat de Villa op 

Zuid staat.”

Gabriël Maassen, de derde directeur van Villa Zebra, 
is na een periode van anderhalf jaar per augustus 
jongstleden vertrokken. Villa Zebra is een kunsthal 
met hedendaagse beeldende kunst speciaal voor 
kinderen tot twaalf jaar. Zij kunnen er zelf als 
kunstenaar aan de slag. 

Jet Manrho richtte Villa Zebra in 2001 op in het 
Museumpark en Fred Wartna tilde de Villa enkele jaren 
geleden over de Maas naar de Stieltjesstraat op de kop 
van Zuid. Gabriël Maassen spande zich in om een 
verbinding te maken tussen de activiteiten van Villa 
Zebra in de eigen kunsthal, op scholen en in de wijk. 
Naast zijn directeurschap bij de Villa stond hij één dag 
in de week voor de klas op een basisschool in 
Amsterdam. Een aantrekkelijk aanbod om daar fulltime 
te werken aan het (cultuur)profiel van die school heeft 
hij aangenomen. Als ontwikkelmogelijkheden in het 
huidige cultuurbeleid voor kleine instellingen kansrijker 
zouden zijn, had Maassen dat mooie aanbod wellicht 
afgeslagen. Een interview.

Fondswerving
Fondsen ondersteunen Villa Zebra zeer 
ruimhartig maar financieren inhoudelijke 
programma’s en bijvoorbeeld niet de ver-
nieuwing van de website of activiteiten om 
nieuwe bronnen van inkomsten mee te ont-
wikkelen. Ik wilde onze tentoonstellingen 
graag uitzetten naar andere steden. Met 
Enschede is dat succesvol uitgeprobeerd. 
Wij ontwikkelen een tentoonstelling en 
vervolgens neemt Enschede die over. Dat 
wilde ik van Heerlen tot Groningen proberen. 
Maar het ontwikkelen en uitzetten van zo‘n 
business plan kost eerst geld voordat het iets 
oplevert. Ik kreeg het niet gesubsidieerd. 

Er is door de bezuinigingen te weinig 
geld voor kleine culturele instellingen om 
nieuwe ontwikkelingen te ontplooien. Ter-
wijl juist dat soort initiatieven als een vlieg-
wiel kunnen werken voor nieuwe inkom-
stenstromen. 

Luikjes
Ik ben één dag in de week voor de klas 
blijven staan sinds mijn stage op de Pabo. 
Omdat het een prettige afwisseling is met lei-
ding geven en beleid maken. Heel direct. Ik 
ziet meteen terug wat ik doe. Als ik goed kijk 
en luister zie ik ter plekke luikjes open gaan 
naar een onbekende wereld, naar nieuwe 
gedachten en inzichten. 
• DM

Bij kinderen gaan 
luikjes open naar 

werelden
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Filmvertonerslijst
Rotterdam

Een veelzijdig filmaanbod beschouw ik 
als een belangrijke voorwaarde voor een 

gunstig leefklimaat in de stad. Als we een 
goed en gezond filmklimaat willen realise-
ren, dan moeten we streven naar het verto-
nen van een brede keuze aan films voor een 
breed publiek. Een gevarieerd aanbod aan 
films bestaat uit het hele beschikbare spec-
trum aan nieuwe speelfilms, kinderfilms, 
documentaires, klassiekers, zwijgende films, 
experimentele films en cultfilms. Hoe is het 
Rotterdamse filmklimaat te kwalificeren vol-
gens deze meetlat? Hier volgt een antwoord 
in drie delen: ten eerste een (subjectieve) 
terugblik, ten tweede een momentopname 
in de zomer van 2014 en tot slot een korte 
vooruitblik met twee adviezen.  

Terugblik op het Rotterdams filmklimaat in 
de jaren negentig 
De terugblik bestrijkt de jaren negentig die 
voor de huidige jeugd te kenschetsen zal zijn 
als vroege pre-historie. Er waren toen immers 
geen smart phones of tablets en internet 
begon slechts geleidelijk het dagelijks leven 
binnen te dringen. Zakelijk communiceren 
ging nog per fax en de Speelfilmencyclopedie 
was nog een boek dat herhaaldelijk herdrukt 
werd. Nostalgisch mijmeren is echter niet 
nodig en verwacht hier ook geen melancho-
lisch klaagverhaal. Vroeger was alles anders, 
maar niet noodzakelijk meteen ook beter 
dan nu. 

LantarenVenster vervulde in de jaren 
negentig een spilfunctie in het Rotterdamse 
filmklimaat. Het meest tastbare bewijs 
hiervoor lag in de programmering van de 
‘Cinematheek’. Dit prachtige verschijnsel 
begon in 1991 op initiatief van filmprogram-
meur Leo Hannewijk en kon mede tot stand 
komen door de goede samenwerking met 
Christiaan van Schermbeek, destijds werk-
zaam als beleidsmedewerker bij de RKS. De 
Cinematheek van LantarenVenster werd 

• Tekst: Peter Bosma • Fotografie: Daarzijn, Rotterdam Image Bank

Hoe staat de filmvertoning in Rotterdam ervoor? Over de grote commerciële filmcomplexen gaat het hierna niet, wel 
over het aanbod van kwaliteitsfilms. De zalen van LantarenVenster en Cinerama bieden vanouds de grote titels uit dit 
segment, maar daarnaast is er in Rotterdam een groeiend aanbod van alternatieve vertoners ontstaan. Peter Bosma 

blikt terug op de recente geschiedenis van de vertoning van de kwaliteitsfilm, zet alle vertoners van dit moment op een 
rijtje en komt met enkele constructieve voorstellen.

het Rotterdams 
filmklimaat

expliciet opgezet als opvolger van de Rotter-
damse Filmliga. Deze filmclub organiseerde 
al sinds 1927 besloten voorstellingen voor 
hun leden. Deze vorm van onafhankelijke 
en eigenzinnige kwaliteitsfilmvertoning 
was eind jaren twintig van de vorige eeuw 
landelijk opgezet, maar werd daarna in Rot-
terdam als enige stad vrijwel onafgebroken 
gehandhaafd. In de jaren vijftig gebeurde dit 
in de vorm van een serie voorstellingen op 
de zondagochtend in ‘t Venster; eind jaren 
tachtig waren de voorstellingen verplaatst 
naar bioscoopzaal Kriterion in het Groot-
handelsgebouw. LantarenVenster nam dus 
in de jaren negentig het stokje over, met 
meer voorstellingen die bovendien open-
baar toegankelijk waren. De benaming 
Cinematheek bleek in de praktijk overigens 
behoorlijk verwarrend te werken, want kon 
je hier dan films lenen of zo? Nee dat niet. 
De achterliggende gedachte was om met de 
Cinematheek programmering het filmver-
leden levend te houden. Ofwel oude films 
vertonen en ongewone films een kans geven 
om een publiek te bereiken, allemaal films 
die anders niet aan bod zouden komen of 
in vergetelheid zouden geraken.

De gemeente had in 1991 een enorme inves-
tering gedaan in LantarenVenster met de 
grootschalige verbouwing van het pand. Dit 
was ook noodzakelijk, want filmzaal Ven-
ster 2 bijvoorbeeld was destijds nog steeds 
een provisorisch met golfplaten overkoepeld 
binnenpleintje zonder enig comfort en met 
een witgeschilderde muur als filmdoek. Als 
het hard regende overstemde de roffel op 
het ijzeren de dak het geluid van de film. 
Na de verbouwing bleef het aantal zalen 
identiek, maar de foyer was wel twee keer 
zo groot geworden en de zalen hadden een 
update gekregen. Venster 2 was geheel nieuw 
gebouwd en werd bestemd als Cinematheek-
zaal met 101 stoelen. Ik trad toen in dienst 
als assistent filmmedewerker.

Met de vertoning van kwaliteitsfilm bevond 
LantarenVenster zich ook na de verbouwing 
nog steeds op een niche markt. In de jaren 
negentig werd het alternatieve filmaanbod 
nog aangevuld door de vertoningen van cult-
films door Popifilm in het tweede zaaltje van 
Nighttown en de vertoning van experimen-
tele films in Zaal de Unie (geprogrammeerd 
door onder andere Albert Wulffers). Vanaf 
1987 werd elke zomer de Pleinbioscoop geor-
ganiseerd. Op die avonden was het traditie-
getrouw leeg in LantarenVenster, maar dat 
was niet erg want de Pleinbioscoop was toen 
ook al een positieve factor voor filmliefheb-
bers. En uiteraard was er elke winter het feest 
van het International Film Festival Rotter-
dam, waarbij LantarenVenster overvol was 
want we waren wel steeds de leukste locatie. 

In het jaar 2000 kon het tienjarig bestaan 
van de Cinematheek gevierd worden. Een 
terugblik op deze periode is gepubliceerd 
in de jubileumuitgave “Het Cinematheek 
Bewaarboek” met een mooi overzicht van het 
veelzijdig programma. Hoogtepunten waren 
onder andere de viering van 100 jaar cinema 
in 1995 en de reeks thematische filmfestivals. 
Leo Hannewijk heeft het Rotterdams filmkli-
maat in de jaren negentig op voorbeeldige 
wijze verlevendigd met een zeer gevarieerd 
aanbod, ook in de reguliere filmprogram-
mering. Filmdistributeurs zoeken een goede 
inbedding voor de films die ze uitbrengen; 
dankzij Hannewijk werd LantarenVenster 
een prestigieus premieretheater in het lan-
delijk circuit van kwaliteitsfilms.  
In de reguliere filmprogrammering zijn 
marktpartijen noodzakelijk voor het hand-
haven van een gezond filmklimaat. De Rot-
terdamse context bestond in de jaren negen-
tig uit een vijftal commerciële bioscopen, 
met in totaal circa 15 doeken: Lumière, Tha-
lia, Calypso, Cinerama en Alhambra. Een 
korte periode was er ook het IMAX theater 
aan de Leuvehaven. Het aanbod van deze 

bioscopen had vrijwel geen overlap met de 
programmering van LantarenVenster, met 
uitzondering van bioscoop Calypso dat enige 
tijd als ‘art house cinema’ werd geëxploi-
teerd, de Engelse term voor een bioscoop 
die geen mainstream films vertoont.  Alle 
commerciële doeken waren in handen van 
één partij, eerst Tuschinski Theaters, later 
overgenomen door achtereenvolgens MGM, 
Canon en Pathé. De laatst genoemde firma 
bleek een blijvertje. Ze bouwden in 1996 een 
megabioscoop op het Schouwburgplein (7 
zalen) ter vervanging van de verouderde 
bioscopen, in 2002 gevolgd door Pathé de 
Kuip (14 zalen). Tot 2000 bleef Cinerama 
(5 zalen) functioneren als Pathé-bioscoop, 
toen werd het pand overgenomen door Krijn 
Meerburg die al bioscopen in Amsterdam en 
Den Haag beheerde. In 2004 volgde een ver-
bouwing van Cinerama, met een uitbreiding 
van twee nieuwe zalen. Dit veroorzaakte een 
verschuiving in het Rotterdamse filmklimaat: 
LantarenVenster had niet langer een domi-
nant marktaandeel bij de vertoning van art 
house films.

De viering van tien jaar Cinematheek bleek 
achteraf ook een afronding van een voor het 
filmklimaat in Rotterdam belangrijke periode 
te zijn. Leo Hannewijk nam kort daarvoor 
afscheid en bouwde in Vlissingen succesvol 
het nazomerfestival ‘Film by the Sea’ op. Bij 
LantarenVenster werden de financiële rand-
voorwaarden ondertussen steeds kariger. We 
hebben ons best gedaan, maar konden niet 
voorkomen dat de toeloop minder werd. Het 
Cinematheek-budget kwam onder druk te 
staan en werd tenslotte geheel afgebouwd.

Tussenstand van het Rotterdams 
filmklimaat in 2014
LantarenVenster was door interne strubbe-
lingen en een jarenlang krimpende omzet 
bijna tot de ondergang gedoemd, maar de 
verhuizing in 2010 naar de Wilhelminapier 

betekende een miraculeuze wederopstan-
ding. Hier past een compliment aan de men-
sen die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit 
succes was des te meer miraculeus omdat de 
cultuursector als geheel te lijden had onder 
extreem zware bezuinigingen door de over-
heid, zowel landelijk als lokaal. In januari 
2012 werden bovendien alle filmcabines van 
LantarenVenster zonder problemen voor-
zien van kostbare digitale projectoren. Deze 
geweldige investering werd mede mogelijk 
gemaakt dankzij het unieke landelijke pol-
dermodel van ‘Cinema Digitaal’, een samen-
werking tussen rijksoverheid, distributeurs 
en bijna alle niet-commerciële filmvertoners. 

De digitalisering van de projectie brengt vele 
praktische voordelen met zich mee, maar 
lijkt zakelijk gezien vooral voordelig uit te 
pakken bij de reguliere filmuitbreng, van-
wege de toegenomen logistieke efficiency. 
Bij incidentele voorstellingen geldt namelijk 
een aparte afrekening en deze extra kosten 
dreigen een financiële drempel te vormen. 
Een wereldwijd probleem is verder het feit 
dat zodra je afwijkt van de gebaande wegen 
van de reguliere uitbreng, je geconfronteerd 
wordt met de geringe beschikbaarheid van 
de digitale kopie (de DCP in vaktermen). In 
de huidige praktijk kom je dan vaak uit op 
een Blu Ray als beelddrager met de hoogste 
resolutie, als die al beschikbaar is. Het reper-
toire is helaas nog beperkt.

De vestiging op een A-locatie heeft Lanta-
renVenster een nieuwe status gegeven, maar 
brengt ook nieuwe verplichtingen met zich 
mee op financieel vlak (lees: de confron-
tatie met een hoge huur). Het is een nuch-
ter ervaringsfeit dat de hoge lasten van de 
huisvesting bij LantarenVenster een (te) 
hoge rendementsdruk zetten op de vereiste 
baten. Zaalverhuur en horeca lopen goed, 
ook de jazz-programmering maakt furore. 
Bij de bezuinigingen van het gemeentelijk 
Cultuurplan 2013-2016 werd de subsidie 
voor LantarenVenster grotendeels gehand-
haafd; de bezuiniging bleef beperkt tot een 
kaasschaafkorting. Deze derving van inkom-
sten werd opgevangen door een kleinscha-
lige reorganisatie (lees: het ontslag van vijf 
medewerkers). 

Bij elkaar opgeteld leveren de huidige subidie 
en eigen inkomsten toch te weinig soelaas. 
Daarom ligt de focus op het vermijden van 
financiële risico’s in de filmprogrammering, 
met als gevolg dat de filmprogrammering 
gericht is op het selecteren van zo rendabel 
mogelijke art house films. 

Ter nuancering: dit is een landelijke trend, 
die bij alle Nederlandse niet-commerciële 
filmtheaters te signaleren is. Er is overal 
merkbaar minder plaats voor een avontuur-
lijke filmselectie. En een tweede nuancering: 
initiatieven voor incidentele filmvoorstel-
lingen zijn zeker wel mogelijk bij Lantaren-
Venster, maar bij voorkeur toch beperkt tot 
invulling van de daluren (want de lande-
lijke filmdistributeurs bewaken uiteraard 
het aantal reguliere vertoningen van hun 
premièrefilms) en op voorwaarde dat een 
garantiesom afgerekend kan worden. Deze 
constructie kan gekenschets worden als een 
‘zachte verhuur aan derde partijen’. 

Een pluspunt is dan wel weer, dat dit een 
levendige en gevarieerde vertoningspraktijk 
oplevert, dankzij prachtige initiatieven als  
Camera Japan, het Architectuur Film Fes-
tival Rotterdam, Camera Arab en het Rode 
Tulp Filmfestival (Turkse films). Daarnaast 
zijn speciale projecten met gelabelde subsi-
dies mogelijk zoals de talentenavond ‘Open 
Doek’ en het participatieproject ‘Cultuur-
buur’. Het eigen aanbod van LantarenVenster 
is dus verschraald, maar laten we het positief 
bekijken: er is binnenshuis en elders in de 
stad ruimte voor vele nieuwe initiatieven. 

Aan nieuwe initiatieven geen gebrek in Rot-
terdam. Dat is verheugend, want het levert 
een rijke oogst aan bijzondere filmvertonin-
gen op, georganiseerd door enthousiaste, 
energieke mensen. In de kadertekst staat 

een zo volledig mogelijke inventarisatie 
van de actuele kleinschalige filmvertonin-
gen en filmfestivals in Rotterdam, de stand 
van zaken in de zomer van 2014. Het blijkt 
een verrassend lange lijst te zijn. Hier lijkt 
warempel sprake van een uiterst zonnig Rot-
terdams filmklimaat. Geen wolkje aan de 
lucht dus? Ja, toch wel. 

Al deze sprankelende filmvertoningen heb-
ben een wankele financiële basis, naast 
de onvermijdelijke onderbetaling van de 
meestal jonge uitvoerders en naast de inzet 
van heel veel vrijwilligers. De fondsenwer-
ving is tijdrovend en blijft altijd ad hoc en 
incidenteel. Dit levert een gebrek aan con-
tinuïteit op, want zodra je een betaalde baan 
kunt krijgen heb je geen tijd meer voor deze 
hobbyprojecten. Of je verliest de moed en 
gaat gewoon wat anders doen.  Ook het ver-
werven van de vertoningsrechten blijft als 
vanouds een obstakel. Het kost vaak moeite 
om de juiste rechthebbenden te traceren en 
de tarieven van de vertoningsrechten ver-
schillen nogal sterk: van vriendenprijzen tot 
absurd hoge bedragen. Je komt als filmpro-
grammeur al snel terecht in een grijs circuit 
van half-legale of illegale vertoningen.

Vooruitblik op het Rotterdams filmklimaat 
na 2017
Film is nu al overal beschikbaar en onder 
ieders handbereik. Een vertoning in een kring 
van vrienden zal in 2017 dus zeker makkelijk 
te regelen zijn. Wat is in deze situatie nog de 
toegevoegde waarde van de bioscoop of het 
filmhuis? De ene strategie is te kiezen voor 
meer luxe en comfort, de andere strategie is te 
kiezen voor de optimale evenementswaarde 
van het filmbezoek. Met een evenement 
kun je het grootschalig aanpakken, zoals het 
International Film Festival Rotterdam nog 
steeds succesvol doet, of juist kleinschalig. 

De kleinschalige aanpak heeft mijn interesse, 
want geef mij maar gewoon een zaaltje met 
een doek en een stel enthousiaste mensen die 
hun ziel en zaligheid leggen in het vertonen 
van een film die ze belangrijk vinden. Hier is 
de energie van de stad merkbaar, hier is de 
creatieve veerkracht zichtbaar en het ver-
mogen tot ongeremde verbeelding voelbaar. 

Deze initiatieven komen spontaan tot stand, 
hun levensvatbaarheid hangt af van de inzet 
van de initiatiefnemers en de respons van 
de beoogde doelgroepen. Dit is zowel hun 
kracht als hun zwakte. Deels is hier sprake 
van een gezonde survival of the fittest, met 
de nuchtere verplichting je bestaansrecht 
te bewijzen door aantoonbare draagkracht, 
deels is een actieve ondersteuning vanuit de 
gemeente Rotterdam hierbij toch gewenst. 
Het is natuurlijk mooi dat het mogelijk is om 
incidentele projectsubsidies aan te vragen; dit 
beleid functioneert goed. Ik wil hier pleiten 
om het gemeentelijk filmbeleid uit te brei-
den op twee punten: de installatie van een 
Rotterdamse filmvertoningconsulent en het 
aanwijzen van een Rotterdams cultuurhuis. 

Filmvertoningconsulent
Cultuurspreiding is goed. In het Rotterdamse 
Cultuurplan 2017-2020 zou plaats moeten 
zijn voor de ondersteuning van een coördi-
natiepunt voor de alternatieve filmvertoning 
in de Rotterdamse wijken. In het ideale geval 
zou sprake zijn van een Rotterdamse film-
vertoningconsulent die de belangen van een 
gevarieerd en gedecentraliseerd filmaanbod 
behartigt. Een eerste taak voor deze functio-
naris zou de verzorging van een collectieve 
filmladder voor de alternatieve vertoners 
kunnen zijn, want dit is momenteel één van 
die enthousiaste initiatieven die door gebrek 
aan tijd en geld stagneren. 

Mijn pleidooi voor een filmvertoningconsu-
lent is uiteraard zeer naïef te noemen omdat 
in Rotterdam recent zelfs geen plaats bleek 
te zijn voor een film commissioner, die toch 
tastbaar geld in het laatje bracht met onder 
andere het binnenhalen van filmopnames 
naar Rotterdam. Een filmvertoningconsulent 
zit echter niet op het niveau van baten en 
lasten, maar van onmisbare inspiratie en 

De diversiteit van 

Kleinschalige filmprogrammering in 
Rotterdam, anno 2014
• KinoKino: Een unieke filmreeks in 
Worm, samengesteld door Peter Taylor. 
Hij biedt een gedurfde verkenning van 
een internationale niche market, de 
programmering bevat de presentatie van 
experimentele films en aanstormend nieuw 
talent (o.a. Computer Chess (Andrew 
Bujalski, 2013), en ook exclusieve revivals 
(o.a. films van Paradjanov). 
www.facebook.com/kinokino.me   
• Cultvideotheek Next Page: Een collectie 
en filmreeks in Worm, samengesteld 
door Alex Diehl. nextpagecultvideotheek.
blogspot.nl 
• Off Screen: maandelijkse talkshow 
over Rotterdamse filmers en films, vele 
decennia samengesteld door Christiaan van 
Schermbeek. Vanaf januari 2014 samen met 
tafeldame Marieke van de Lippe. 
www.facebook.com/pages/Off-Screen
• CineNoord: Een filmreeks samengesteld 
door Bas de Leijer, vanaf oktober 2011. 
Tevens kindermatinees onder de naam Zien 
In Noord. www.cinenoordrotterdam.nl
• Pop-up Cinema Kriterion Rotterdam: Een 
filmreeks samengesteld door Rotterdamse 
studenten, tijdelijk gehuisvest in het ”Gele 
Gebouw” in het ZoHo kwartier. 
www.kriterionrotterdam.nl 
• Open Doek: talent stimuleringsavonden 
in LantarenVenster, samengesteld door een 
externe redactie. www.lantarenvenster.nl 
• KinoKlub Goethe: - Een maandelijkse 
filmreeks samengesteld door Peter Bosma. 
• Filmclub: – een maandelijkse filmreeks, 
samengesteld door het Tsjechisch Centrum.
• Filmavonden in De Machinist: 
www.demachinist.com 
• Cinema West – pop-up cinema: 
Incidentele screenings samengesteld door 
Mark Duursma. Dit seizoen in Leeszaal 
Rotterdam West. www.cinemawest.nl 
• Cinema Islemunda (IJsselmonde): 
www.islemunda.nl
• Khachapuri Kino Club: een initiatief van 
filmmaker Pieter Jan Smit en fotograaf Nino 
Purtskhvanidze, in podium gallery ‘Tante 
Nino’ (Noordereiland).
• Post-Office - pop-up cinema & 
debatruimte: Een initiatief van twee 

architecten. www.facebook.com/
postofficerotterdam/info 
• Kinderbios: in het Bibliotheektheater 
(vanaf januari 2014).
• Stichting Vreewijk Cultuur: maandelijkse 
filmavond in restaurant Het Witte Paard 
(Groenezoom), vanaf januari 2014. 
• Literair Filmcafé: vertoning van 
boekverfilmingen met een lezing, in theater 
De Gouvernestraat.
• Filmavonden in Worm van de Film 
Werkplaats en het Piet Zwart Instituut.
• Noorderbioscoop: een projectplan van 
Revelino Heskes. www.noorderbioscoop.nl 

Rotterdamse filmfestivals en 
pop-up filmevenementen
• International Film Festival Rotterdam: 
www.filmfestivalrotterdam.com
• Camera Japan: camerajapan.nl/wp/ 
• Architectuur Film Festival Rotterdam 
(AFFR): http://affr.nl
• Arab Camera Filmfestival Rotterdam: 
www.arabcamera.nl/en
• Pleinbioscoop: openluchtvoorstellingen 
in het Museumpark, 
www.pleinbioscooprotterdam.nl 
• Roffa Mon Amour: o.a. Roof Top Cinema. 
roffamonamour.com 
• Sea Me Hear Me: beeld en geluid festival, 
samengesteld door Salko Hofman en 
Merlijne Roeten (Stichting Pier10). 
www.seemehearme.nl 
• Cinema Culinair: thema filmavonden: 
diner en vertoning, samengesteld door 
Wies Sanders en Harold Smits. 
www.cinemaculinair.nl 
• De jaarlijkse TENT Academy Awards 

Rotterdamse bioscopen
De filmvertoningen in LantarenVenster 
zijn te kenschetsen als het aanbod van 
een gesubsidieerde art house bioscoop, 
ofwel een niet-commercieel filmtheater. 
De context van de marktpartijen van het 
Rotterdams filmklimaat bestaat op dit 
moment nog steeds uit de twee multiplexen 
van Pathé (in totaal 21 zalen) en het art 
house Cinerama (7 zalen). In de zomer 
van 2014 nam het Belgische Kinepolis de 
bedrijfsvoering van Cinerama over van de 
Utrechtse bioscooponderneming Wolff. 

bezieling. Een praktisch punt lijkt me dat de 
nieuwe consulent aansluiting zou moeten 
zoeken met het goed functionerende net-
werk van Rotterdamse cultuurscouts, die 
verspreid over elf wijken constructief bezig 
zijn. Tevens is het team van Cineville een 
waardevolle gesprekspartner. Op dit moment 
zijn alleen LantarenVenster en Cinerama 
aangesloten bij dit randstedelijk netwerk van 
filmvertoners.

Cultuurhuis 
Naast spreiding is ook cultuurconcentratie 
goed, met een zekere mate van centrale regie 
en facilitering. In Rotterdam zijn er mooie 
zalen in overvloed, zoals het nieuwe Erasmus 
Paviljoen op de Woudensteincampus van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar met 
een mooi zaaltje bouw je nog geen culturele 
hot spot.

Mijns inziens zijn er slechts twee kandidaten 
om als centraal gelegen Rotterdams cultuur-
huis te dienen, als hoofdlocatie van het alter-

natieve, innoverende aanbod op het gebied 
van film en podiumkunsten: of De Gouver-
nestraat, of het NRC-gebouw in de Witte de 
With straat. Beide gebouwen hebben veel 
aantoonbare potentie en een indrukwekkend 
track record, maar beide gebouwen hebben 
ook vele gebreken op het vlak van klimaatbe-
heersing, geluidsisolatie en routing. Wat mij 
betreft is hier dus sprake van een dilemma. 

Ook in de toekomst blijft het voor ons in de 
niet-commerciële filmsector de enige moge-
lijkheid om steeds opnieuw goed gemoti-
veerd en positief ingesteld een hoogwaardig 
cultureel evenement neer te zetten, tegen 
alle verdrukking in. Maar dan wel graag met 
een kader van ondersteunende maatregelen 
die de diversiteit van het filmaanbod waar-
borgen. Het zou mooi zijn als de gemeente 
Rotterdam deze noodzaak zou kunnen ver-
talen in een strategische aanpak. 

• Peter Bosma is zelfstandig onderzoeker, programmeur en 
docent. Hij was van 1992 to 2012 bij LantarenVenster werkzaam 
als filmmedewerker en redacteur. 



“Een break dancer 
staat altijd in een 

battle stand.”
• Aruna Vermeulen in het artikel: “Het is je eigen victory als je iets haalt.” (pag. 1)
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