“We maken plekken waarin je
de dynamiek van de verandering
om je heen kunt zien.”
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Parallel aan de rumoerige Nieuwe Binnenweg, even voorbij de Claes de
Vrieselaan, ligt de Volmarijnstraat. Anders dan een paar meter verderop
is het hier rustig. Tegen de achtergrond van de rauwe Binnenweg heeft
de straat zelfs iets truttigs. Voor de deuren staan bloempotten met
lavendel en geraniums. Bankjes in allerlei kleuren staan voor de gevels,
hier en daar natuurlijk afgewisseld door bakfietsen. Op de ramen, vlak
langs de stoep waar we overheen lopen, zijn affiches geplakt die het
Rotterdamse culturele leven aanprijzen.

H

alverwege de straat zitten Geert van
de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger aan een picknicktafel over
voorspelbare, onbelangrijke dingen als het
weer te praten. Maar in plaats van bij hen
aan te schuiven lopen wij vrijwel onmiddellijk de trap op, richting een maisonette waar
– anders dan je buiten zou vermoeden – zich
een atelier bevindt. Aan de muur hangen
ontwerptekeningen. Er staan grote, rommelige bureaus bedekt met potloden, bonte
koffiemokken, aantekeningen en boeken.
Hier huizen dus de kunstenaars van Observatorium. Hun naam is lang niet zo bekend

als hun omvangrijke oeuvre, dat te vinden
is op tal van plekken in binnen- en buitenland. Hoe is het werk van Observatorium te
typeren? Je zou kunnen zeggen dat het zich
bevindt op het snijvlak van architectuur en
beeldende kunst. Het is uiterst contextueel
en daarom plaatsspecifiek. “Iedere plek op
aarde heeft wel een verhaal te vertellen. De
plekken die wij opzoeken zijn vooral plekken
die op de schop worden genomen.”

Wachten
PK: Als je op zoek gaat naar een of meer essen-

tiële kernmerken van jullie werk als collec-

tief dan kom je al gauw uit bij begrippen als
wachten of contemplatie, toch? Het woord
“wachten” is soms zelfs deel van de titel van
jullie werk.
OB: “Inderdaad. De essentie van ons werk,
dat wat ons gezamenlijk interesseert, is hoe
de wereld om ons heen verandert. Als we
kijken naar onze omgeving, of dat nou de
stad is of het landschap, dan zien we permanente verandering. We zijn eigenlijk
ook het meest geïnteresseerd in plekken in
verandering, transformatiegebieden. Wat
we in wezen doen is onszelf op zo’n plek
neerzetten. We gaan daar dan staan wachten en proberen al wachtend te ontdekken
wat we aan die plek kunnen toevoegen. Uit
ons eigen wachten ontstaan de ideeën. Het
is daarnaast onze eigen nieuwsgierigheid
naar het verloop van transformatieprocessen
dat de ruimte levert voor onze verbeelding.
Wij zijn kunstenaars, geen architecten of
landschapsarchitecten: wij willen de wereld
niet veranderen, wij willen stilstaan bij een
plek die buiten ons om al aan het veranderen is en daar willen we onze verbeelding
op loslaten. Denk bijvoorbeeld aan ons
werk voor de Jan Evertsenplaats, een van de
twee groene binnenhoven tussen de Lijn-

baanflats in Rotterdam. In opdracht van het
programma ZigZagCity, [onderdeel van de
vijfde Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam in 2012 –AW/HB] ontwierpen we
daarvoor een ingreep. We maakten toen met
een tijdelijke constructie duidelijk welke
mogelijkheden dit groene gebied heeft in het
veranderingsproces dat de Lijnbaan ondergaat. Het stelde daarnaast gedachten tentoon
over hoe je het centrum van Rotterdam als
verblijfsgebied kunt vormgeven.”

Verblijf en tijd
PK: In het werk voor de Jan Evertsenplaats was

plek voor de bewoners van de omringende flats
en voor passanten van de Lijnbaan. In veel van
jullie werk speelt gebruik door mensen dus een
grote rol. Zouden jullie dit zelfs typeren als een
onveranderlijk kenmerk van jullie werk?
OB: “Jawel, wij zijn geïnteresseerd in ontmoeting, in het gesprek. Maar wij zijn weer géén
participatiekunstenaars. We gaan niet vooraf
met mensen praten en vragen wat ze zouden
willen. We maken ons werk niet op basis van
behoeften van anderen die we vooraf inventariseren. Wij ontwerpen op grond van ons eigen
onderzoek. Maar in onze kunst speelt het
gebruikmaken door het publiek wel een rol.
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Vervolg
Uitzicht op de wereld
als schilderij
Redactioneel
Veel Rotterdammers kennen het werk van de Rotterdamse kunstenaarsgroep Observatorium zonder de naam, motieven en
achtergronden van dit collectief te kennen. Voor het openingsinterview staan we daarom uitgebreid stil bij deze zaken, en meer
in het bijzonder bij de recente oplevering van het kunstwerk
De Zandwacht dat op de cover staat van dit achtste nummer.
Twee tentoonstellingen die onlangs plaatsvonden worden besproken, zij het op verschillende manieren. De tentoonstelling De
Aanval van Museum Rotterdam in de Onderzeebootloods wordt in
twee recensies becommentarieerd; zowel door een jonge dame als
door een oudere heer. Adelheid Smit voert een dialoog met Nana
Adusei-Poku die op basis van een curatorial fellowship deze zomer
de tentoonstelling NO HUMANS INVOLVED maakte met Zwarte
kunstenaars in Witte de With Center for Contemporary Art. In deze
dialoog bespreken ze moeilijke maar uiterst belangrijke thema’s
als ‘Zwarte identiteit’ en de manier waarop culturele diversiteit
momenteel bespreekbaar kan worden gemaakt. Welke rol speelt
een kunstinstelling als Witte de With hierin?
Arnold Westerhout staat stil bij het (bijna) gereedgekomen nieuwe
kantoorgebouw First Rotterdam aan het Weena schuin tegenover
het Centraal Station. De oplevering van dit gebouw en het succes
van het als iconisch bejubelde nieuwe Rotterdam Centraal kunnen
gezien worden als een afronding van een fase in de geschiedenis
van de opbouw van de stad. Tegelijk roept het ook allerlei vragen
op over de betekenis van iconische architectuur voor diezelfde stad.
Han van der Horst reageert op recente problemen bij het Stedelijk
Museum Schiedam (dat voor een aanzienlijk deel door Rotterdammers blijkt te worden bezocht). Hij bespreekt de boeiende
geschiedenis van dit instituut en geeft een korte schets van het
culturele leven in deze buurgemeente met zijn rijke historie. Een
duidelijk advies wordt geformuleerd: “Schiedammers moeten ruim
baan maken voor de kunst. Anders verdort hun stad. ”
Hoeveel ruimte kunst en cultuur in Rotterdam de komende
jaren gaat krijgen moet nog blijken, maar er zijn sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad al wat schoten voor de boeg
gelost. Ondergetekende maakt een dwarsdoorsnede uit verschillende documenten die de laatste tijd over kunst en cultuur zijn
opgesteld en analyseert de tendensen daarin. Het lijkt erop dat de
cultuursector op grotere afstand van de politiek wordt geplaatst.
Zoals u wellicht van ons gewend bent bevat Puntkomma enkele
vaste rubrieken zoals de Vrijplaats, het uitneembare kunstwerk in
het middenkatern, een column van Erik Beenker en de rubriek Outside/Inside waarin een buitenlandse, maar in Rotterdam werkzame,
kunstenaar aan het woord komt.
Ook plaatsen we een artikel dat we liever niet hadden geplaatst:
een In Memoriam bij het overlijden van Eric den Hartigh. Eric was
initiatiefnemer en artistiek leider van Roodkapje, onder andere
bekend van de Witte de Withstraat, later de Meent en nog later
de Teilingerstraat. Met zijn overlijden verliezen we een eigenzinnig
artistiek leider van een in vele opzichten opvallende en vernieuwde
culturele organisatie.
Namens de redactie,
Hugo Bongers

Publiek maakt ons werk af. Wij stellen de
bezoekers in staat om er een sociaal gebeuren van te maken, bijvoorbeeld door met
elkaar in gesprek te raken. Door het verblijven in ons werk word je er een onderdeel
van. Daarom speelt tijd ook een belangrijke
rol. Ons werk is nooit alleen maar volume,
omdat het ook tijd is. Wij maken ruimten
waarin mensen kunnen verblijven, waarin
ze zelf ook wachten; op ontmoeting of een
gesprek bijvoorbeeld. Om ons werk te kunnen waarnemen, te kunnen ervaren, moet je
je er in bewegen, er in blijven ronddwalen.
Je zou ook kunnen zeggen dat wij verblijfsruimtes maken voor mensen en dat door
dat verblijven tijd een onderdeel wordt van
het werk. En zo worden de reacties van de
gebruikers ook weer onderdeel van het werk.”

Tijdsverloop
Maar in het algemeen werkt de tijd niet
altijd gunstig voor een kunstwerk. Het slijt door
gebruik of het raakt in verval door weersinvloeden. Welke rol speelt tijdsverloop in jullie werk?
OB: “Ons interesseert ook het verval van een
werk. Het kan staan te verpieteren en ook dat
hoort bij het tijdsaspect van het werk. Maar
sommige werken hebben het gewoon in zich
om langer te staan. Neem nu ons bekendste werk in Rotterdam, het Observatorium
Nieuw Terbregge, een werk waarin we twee
werelden, die van de nieuwbouwwijk Terbregge en die van het snelverkeer op de Ruit
rondom Rotterdam, met elkaar verbonden
hebben. Toen we het werk in opdracht van
de projectontwikkelaar van Nieuw Terbregge
ontwierpen hadden we nog geen concreet
beeld van het verdere gebruik van die plek. Er
zat een tentoonstellingsplek in, er kwam een
tentoonstelling over energiezuinig bouwen.
Een paar jaar later werd er een onverwachte
functie aan toegevoegd. Het werk werd de
herdenkingsplek voor de voedseldroppings
die daar in de buurt aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Het was
de plek waar de hongerende bevolking van
Rotterdam naar toe trok om eten te vinden.
Zo werd ons werk later verbonden met een
historisch belangrijke gebeurtenis en daarmee won het aan betekenis en ook aan tijd.
Sommige werken van ons zijn echt zeer
tijdelijk bedoeld. Denk aan de constructie
op het dak van het voormalige Station Hofplein tijdens Motel Mozaïque in 2007; een
uitkijktoren, ontmoetingsplek, podium en
slaapplek ineen die er enkele dagen stond.
En natuurlijk onze traverse tijdens de Parade
in 2008 in het Museumpark: een loopbrug
van vijf meter hoog en zeshonderdvijftig
meter lang vanaf het Eendrachtsplein het
Museumpark in.

PK:

Genereuze beeldmakers
In de tijd dat het Ruhrgebied Europese
culturele hoofdstad was maakten we ook
een werk voor de tentoonstelling Emscherkunst 2010. Het werk was een lange houten
brug annex verblijfplek voor passanten. En
in zes kamers die onderdeel van het werk
waren konden mensen vierentwintig uur
logeren. De brug lag op een groene plek in
een nogal industriële omgeving. De titel van
het werk was Warten auf den Fluss. Het lag
feitelijk ook op een eiland dat door ingrepen in het landschap te zijner tijd onder
water zou lopen, door een verandering in
de loop van de rivier de Emscher. Het werk
werd een ontmoetingsplek gedurende de
looptijd van de tentoonstelling. Mensen
maakten ook echt gebruik van de mogelijkheid om er tijdens de honderddertien
dagen van de tentoonstelling een nacht te
verblijven. De reacties van de gebruikers

verzamelden we achteraf en die reacties
werden weer onderdeel van het werk.
Na afloop van de manifestatie ging het werk
naar een andere plek in Duitsland en op
dit moment ligt het in Dordrecht, bij het
Drierivierenpunt. Soms zijn onze werken
dus mobiel, kunnen naar een andere plek
en krijgen daar weer een andere betekenis.
In een werk waar we nu druk mee aan de
slag zijn zit veel ruimtelijke dynamiek. In
opdracht van regisseur Johan Simons [vanaf
volgend jaar superintendant van Theater Rotterdam, de fusie van Rotterdamse
Schouwburg, Wunderbaum en RoTheater
– AW/HB] werken we aan een beeld dat echt
kan reizen, dat daar juist voor bedoeld is. We
ontwierpen een ponton waarmee je te voet
een havenbekken kunt oversteken. Op het
ponton staat een koepelgebouwtje waarin
je tijdelijk in het donker zit en naar muziek
uit een geluidsinstallatie luistert. Dit werk is
vorig jaar in Sydney geweest en in augustus
van dit jaar lag het in een binnenhaven van
Duisburg als onderdeel van de Ruhr Triënnale waar Simons de artistieke leiding heeft.
Volgend jaar gaat de ponton naar Glasgow.
Zoals ons Observatorium Nieuw Terbregge
een nieuwe invulling kreeg als herinneringsplek van de voedseldroppings, zo kunnen
ook andere werken door gebruikers veranderd worden. In de Duitse stad Moers plaatsten we in 2006 een sculptuur in de vorm van
een hoge open staalconstructie die verwees
naar het model van de vroegere boerenschuren uit de omgeving. Die open stalen
en veranderbare constructie plaatsten we op
een heuvel die gevormd was door het afval
van de mijnindustrie uit de omgeving. Het
werd daardoor een nogal iconisch bouwwerk voor Moers. Het leek wel de Acropolis:
een heuvel met een tempel erop. De sculptuur werd een landmark, een logo voor de
stad en plek voor recreatief gebruik ineen.
Binnen het object is ruimte om er van alles
mee te doen. Het is dus te veranderen. Als
het dorp het zou willen zou er ook een kerk of
iets dergelijks van gemaakt kunnen worden.
Wij willen ‘genereuze’ beeldmakers zijn door
ruimte te bieden voor toe-eigening van het
werk. Voor ons als kunstenaars is het interessant om te zien hoe onze objecten gebruikt
worden, hoe ze in een veranderend landschap
staan. En verandering is er altijd. Alleen al
door het telkens veranderende licht.”
PK: Kan een werk dan nog wel mislukken, kan

het vernietigd worden of is iedere verandering
eigenlijk wel acceptabel?
OB: “Soms functioneert een werk niet goed.
Zo hebben we eens een werk ontworpen voor
de Veenkoloniën, Leinewijk, een werk dat
als het ware mediteert over de veranderingen in het landschap van Oost-Groningen.
Maar het werd niet goed beheerd en er is
brand geweest. Het is moeilijk gebleken om
de overdracht van een werk aan een beheerder goed te regelen. Maar ook de plek van dit
werk ontwikkelde zich niet zoals verwacht.
Zo kwam de daar geplande woonwijk er niet
en daarmee veranderende er niets meer in
de omgeving van het werk. We maakten ook
eens een werk voor een jeugdgevangenis in
Vught en toen de gevangenispopulatie veranderde, toen de jeugd verdween uit deze
inrichting, functioneerde het werk niet meer
en werd het verwijderd.”

Het maken van plekken
Het werk van Observatorium is vooral
bekend als buitenkunst; als kunstwerken in
de openbare ruimte. Zouden jullie ook voor
musea kunnen ontwerpen? Met andere woorden: kunnen jullie kunstwerken ook in de white
cube van kunstmusea en tentoonstellingsplekken staan? Jullie werk reageert immers op de
context, op de omgeving, en die ontbreekt min
of meer in de witte zaal van het museum.
OB: “Wij hebben geen voorraad van kanten-klare kunstwerken, dus als we uitgenodigd worden door een museum kunnen we
niet direct een tentoonstelling vullen. Maar
we werken ook wel binnen gebouwen. Van
een galerieruimte in Berlijn hebben we een
woon- en werkplek gemaakt. In Stroom,
[Haags Centrum voor Beeldende Kunst ] hebben we de tentoonstellingsplek veranderd in
PK:
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• ESSEN DUITSLAND, ZECHE ZOLLVEREINPARK (2005)

een werk- en studieplek; een plek waar ons
archief was neergezet en werd bijgehouden.
Er moet bij ons altijd wel een verband
zijn met de dagelijkse werkelijkheid van een
plek, bijvoorbeeld hoe we daar de bezoekers
zouden kunnen activeren. Een museum is
eigenlijk wel een gekke plek. Die zou ons op
zich wel uitdagen te peilen hoe die ruimtes
functioneren. Maar we zijn niet uit op grote,
mooie museale tentoonstellingen hoor.

heeft om die reden veel met ons werk gemeen.
Donald Judd heeft ergens op de dorre hoogvlakte van Texas, bij het stadje Marfa vlakbij
de Mexicaanse grens, een oude legerbasis
gekocht en de bouwwerken daarop veranderd in sculpturen. Strenge, minimalistische
gebouwen, die lijken op zijn eigen werk dat
hij dan ook in die gebouwen plaatste. Het
Marfa van Donald Judd biedt het soort gastvrijheid en generositeit die wij met onze werken willen creëren. Het minimalisme van De
PK: Wat liever dan?
Maria geeft mensen daarnaast een plek om
OB: Tot nu toe zijn wij vaak onderdeel geweest
te ervaren. Het ervaren van rust, van ruimtevan transformatieprocessen. De laatste tijd lijkheid en het verloop van de tijd, die ervazijn we echter ook bezig met projecten ring van de gebruikers, is voor ons essentieel.
waarbij wij zelf de initiator zijn van een In het werk van Dom Hans van der Laan inteverandering. Terwijl de politiek en de eco- resseerde het ons ook hoe hij met zijn maatnomie de werkelijkheid veranderen hopen systeem werkte, hoe hij met tussenruimten
wij met onze kunst juist invloed te hebben omging. Maar ons werk is avontuurlijker dan
op de daarop vooruitlopende denkbeelden. dat van hem en wij gebruiken meer humor
Zolang de wereld
dan Van der Laan.
blijft veranderen
We zijn ook niet zo
zullen, en kunnen,
streng in de leer.
wij daarom ook blij“We willen stilstaan Dat is ook omdat we
ven veranderen. En
een collectief zijn
bij een plek die aan waardoor we miszo kan onze kunst
een rol spelen in het
schien vanzelf meer
het veranderen is
relativeren. We praten
maken van plekken.”
over ons werk vaak
en daar willen we
Minimalisme
als over rearranging
onze verbeelding op materials. We maken
PK: Wij willen graag
‘bouwkunst’ in de letwat weten over door
loslaten.”
terlijke betekenis van
wie jullie werden beïnvloed. Zo lezen we
‘bouwen in kunst’. De
over jullie interesse voor het werk van de Neder- essentie van ons werk is dat we met bouwwerlandse architect en geestelijke Dom Hans van ken een plek maken. We vertellen het verhaal
der Laan die veel voor kloosters en kerken van de omgeving met beeldende architectuur
ontwierp.
om tijd en ruimte voor aandacht te maken. We
OB: “Het werk van Van der Laan interesseert
werken niet vanuit de architectuur zoals Van
ons om twee redenen. Het maatsysteem dat der Laan, maar we gebruiken als kunstenaars
hij heeft ontworpen en dat hij overal streng de architectuur, enigszins zoals Judd dat deed.”
toepaste in zijn ontwerpen voor gebouwen
en meubels. Maar ook het kloosterleven De Zandwacht: Een kroon op de Maasvlakte
waarbinnen hij functioneerde: het besloten PK: Heel recent werd een nieuw werk van jullie
gebouw, het ritme van de alledaagse activi- opgeleverd op de nieuwe Maasvlakte van de
teiten daarbinnen, de rituelen, de contempla- Rotterdamse haven. De opdracht daarvoor
tie, maar vooral ook het kunstmatige van dat kwam van het Havenbedrijf Rotterdam en
leven. Het kloosterleven is een soort abstractie werd meebetaald door de baggerbedrijven
van het leven zelf. Mede daarom maken de die de nieuwe vlakte hebben opgespoten. Wat
meubels van Dom Hans Van der Laan je bij- was de achtergrond van deze opdracht en hoe
voorbeeld bewust van wat zitten eigenlijk is. hebben jullie die in een kunstwerk vertaald?
Om dezelfde reden interesseert ons het werk OB: “We moeten eerst vertellen dat het Havenvan de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd. bedrijf al een tijd werkt met een kunst- en
Hij ontwierp sculpturen, maar ook meubels cultuurcommissie die actief is met het geven
met een sculpturale vorm. Strenge minimalis- van opdrachten om de veranderingen van
tische meubels. Een inspiratiebron is ook het het haventerrein vast te leggen. Uitgangspunt
werk The Lightning Field van Walter de Maria daarbij is om de haven te laten zien aan een
in de woestijn van Nieuw Mexico. Daar heeft groot publiek. Omdat de haven steeds meer
De Maria 400 palen van roestvast staal neerge- naar het westen verschuift, en steeds meer uit
zet in een groot grid met een tussenruimte van het zicht van de meeste mensen verdwijnt,
bijna zeventig meter tussen die palen. In dat wordt dat steeds belangrijker. We kregen echt
gebied onweert het veel. Het ritueel van naar de vrije hand van de opdrachtgever en we
die plek toerijden, dat anticiperen op het ritu- zochten zelf naar een spannende plek op de
eel van de blikseminslagen in de stalen palen, Maasvlakte. De plek die we hebben uitgede vierentwintig uur die je op die plek moet kozen is de plek waar nieuw land, nieuwe
verblijven totdat je weer wordt opgehaald, natuur en nieuwe bedrijvigheid elkaar ontdat is spannend en contemplatief tegelijk en moeten. Het idee van ‘landschap maken’

spreekt ons altijd erg aan en we vonden
deze plek spannend omdat daar dat alles bij
elkaar kwam. Het is precies het duin waar
Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 samenkomen.
Voor ons gevoel moest op die plek een soort
kroon op de Maasvlakte komen. Het werk
dat we ontworpen hebben is zowel een
potentieel icoon als een verblijfplek op een
duin. De bezoeker kan er stil staan, om zich
heenkijken en genieten van het uitzicht. Je
ziet vanaf die plek vier verschillende landschappen: de Noordzee, de Zuid-Hollandse
eilanden, de slufterdijk en het nieuwe land
met z’n kranen en havenindustrie. De contrasten tussen die vier uitzichten zijn geweldig.
‘Bouwen met natuur’ is daarnaast een uitgangspunt geweest van het Havenbedrijf voor
Maasvlakte 2 en dat principe hebben we overgenomen. Toen we op dat duin stonden waar
Maasvlakte 1 en 2 bij elkaar komen, bedachten we dat een mens die stilstaat op een duin
na verloop van tijd deel wordt van dat duin.
De natuur bouwt zichzelf. Dus bouwden we
een object van betonnen elementen die misschien over twintig, dertig jaar wel onder het
zand zijn verdwenen en daarmee onderdeel
zijn geworden van het duin. Als dat het geval
is ontstaat het kunstwerk voor de tweede
keer: de eerste keer was het bouwwerk, als
verblijfplaats voor mensen; voor de tweede
keer als drager van een nieuw duin. Een programma voor het gebruik hebben we niet, we
hebben echt geen idee hoe mensen het werk
gaan gebruiken. We weten dat je op deze plek
een geweldige natuurervaring hebt, met een
interessante flora en fauna waarmee nog van
alles gaat gebeuren en dat er een fascinerend
uitzicht is naar alle kanten.

Besloten tuin met uitzicht
Een werk als dat op de Maasvlakte is een plek
voor contemplatie. Maar misschien is dat begrip ook te zwaar, te veel naar binnen gekeerd.
Wij maken plekken waar je naar buiten kijkt,
waar je om je heen kijkt. De wereld, de werkelijkheid om je heen is fascinerend genoeg en
je moet een plek maken waar je de dynamiek
van de veranderingen om je heen kunt zien.
Maar we zijn niet specifiek met de stad of
met het landschap bezig, het landschap van
de Maasvlakte is in zekere zin ook stedelijk.
We zijn eerder geïnteresseerd in de spanning tussen natuur en cultuur. We zitten met
ons werk ook niet in de wereld van ‘puur
natuur’, maar wel van plekken waar dynamiek te zien is, waar menselijk ingrijpen
zichtbaar wordt, waar transformaties aan
de orde zijn. We hebben geen grote sentimenten over ‘de natuur’. We bepleiten niet
het verlaten van de wereld. Maar wat we wel
bepleiten is het vertragen en de tijd nemen
om goed om je heen te kijken. Je moet ergens
op een goede manier kunnen zitten. Van
daaraf kun je naar de wereld kijken, alsof
het een schilderij is. Je kunt daar je eigen
leven onder ogen zien in relatie tot de veranderingen om je heen. ‘Plek’ is het centrale
begrip in ons werk. ‘Een omsloten tuin met
uitzicht’, dat is eigenlijk wat we altijd maken.”
• AW & HB

• ROTTERDAM, OBSERVATORIUM NIEUW TERBREGGE (2001)

• LIEVEN POUTSMA, ANDRE DEKKER, GEERT VAN DE CAMP,
RUUD REUTELINGSPERGER (V.L.N.R.)

Achtergrond
Observatorium

Observatorium is een Rotterdams
kunstenaarscollectief dat in 1997 werd
opgericht door:
• GEERT VAN DE CAMP (Oss 1962)
Opleiding: Sint-Joost Breda en
AKI Enschede.
• ANDRE DEKKER (Delft 1956)
Opleiding: Pedagogische Academie
Rotterdam.
• RUUD REUTELINGSPERGER (Sittard 1963)
Opleiding: Koninklijke Academie
Den Bosch.
Sinds kort is een nieuwe partner tot het
collectief toegetreden:
• LIEVEN POUTSMA (Hardenberg 1987)
Opleiding: Koninklijke Academie
Den Haag.
Bibliografie
Big Pieces of Time, Rotterdam (010
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Warten auf den Fluss, Essen (Klartext
Verlag), 2011
Kleinpolderplein, Rotterdam (KAATspecial CBK) 2012
Der grüne Schatten, Essen (Klartext) 2015
Meer info
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Recensie
Hugo Bongers

Verzoening, in dat teken staat de
tentoonstelling De Aanval. Mei 1940:
vijf dagen strijd om Rotterdam.
Het is althans de doelstelling die
museumdirecteur Paul van de Laar
meegaf aan deze tentoonstelling
van Museum Rotterdam in de
Onderzeebootloods in Heijplaat.

V

an de Laar wees er in een inleiding voor de Historische
Vereniging Roterodamum afgelopen februari op dat
oorlog een strijd is tussen mensen die in wezen niet elkaars
vijanden zijn; het zijn regimes die mensen naar het front
sturen. Voor de Tweede Wereldoorlog herbergde Rotterdam
al een grote Duitse kolonie en had de stad veel contacten met
Duitsland. De tentoonstelling is in nauwe samenwerking
met het Militärhistorisches Museum Flugplatz Berlin-Gatow
samengesteld. En naar dit Duitse collegamuseum reist de
tentoonstelling later door. De samenwerking getuigt van een
nieuw streven naar verbinding, getuige ook de vele teksten en
beelden van Duitsers in de tentoonstelling zelf. In de inleidende zaaltekst van de tentoonstelling, vlak naast de kassa,
luidt de conclusie: “De tentoonstelling De Aanval (…) zet 75
jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog een nieuwe
stap in de verzoening tussen de buurlanden.”
Kan een tentoonstelling verzoening tussen mensen en
tussen naties bewerkstelligen en hoe doet deze specifieke
tentoonstelling dat dan? Ik heb grote twijfel of deze tentoonstelling in de Onderzeebootloods zo’n hooggestemde
verwachting waar maakt, of wel waar kan maken. Wie daar
rondloopt ziet op het eerste gezicht een goed ingerichte
tentoonstelling met veel toegankelijke informatie. De gebeurtenissen tijdens deze vijf dagen die het karakter van de stad
wezenlijk veranderden komen op verschillende plaatsen
terug, telkens op een iets andere manier, vanuit een ander
gezichtspunt verteld. Op het eerste gezicht lijkt het onnodige
herhaling, overdaad, maar het maakt tegelijk duidelijk hoe
veelvormig het verhaal van de geschiedenis is. Er zijn historische objecten, al zijn het er niet heel veel omdat daarvoor
het klimaat in de Onderzeebootloods niet erg geschikt is.
Informatief en esthetisch zijn verschillende platte vitrines
met daarin de uniformen en uitrustingsstukken van diverse
Duitse en Nederlandse militairen. Er zijn voldoende historische spullen, in een goede aanvulling op de zaalteksten
met foto’s en vooral veel films, docu’s en andere bewegende
beelden. Zeer informatief allemaal, goed en ruim neergezet,
met veel doorkijkjes, educatieve hoekjes en dergelijke. Daar
boven hangt de Heinkel-bommenwerper.
Toch is, wellicht door de inspanning om ook het Duitse
standpunt te verwoorden, de hele tentoonstellingsaanpak
wat rigide. Er komen in wezen in de tentoonstelling drie stemmen aan het woord: Nederlandse (militair-)historische deskundigen, ‘gewone’ burgers die deze vijf dagen meemaakten
en Duitse militairen. De deskundigen van nu kijken op een
neutrale, analytische manier terug naar de gebeurtenissen
van toen. Voor de burgers die deze vijf oorlogsdagen en het
bombardement meemaakten was het een existentiële schok.
Voor de Duitse soldaten was oorlogsvoering hun werk, daar-

voor waren ze tenslotte opgeleid. Deze drie verschillende
benaderingen zijn in de presentatie goed herkenbaar naast
elkaar geplaatst. Maar voor ons kijkers was en is de burger
het slachtoffer, de Duitse soldaat was en blijft de aanvaller, de
agressor. Van een synthese of verzoening is geen sprake, de
drie verhaallijnen blijven onaangedaan naast elkaar staan. Bij
mij riep daardoor wellicht de tentoonstelling weinig emotie op.
Ik kreeg vooral een flinke dosis informatie. Want informatief
is de tentoonstelling in ieder geval, met vaak spectaculaire
beelden en goede animaties over de tactiek van beide partijen.
De tentoonstelling lijkt een lange periode van jaarlijkse
grootschalige herdenking van het bombardement af te ronden. Het aantal mensen die ‘het’ hebben meegemaakt neemt
snel af. We hoeven misschien niet meer te herdenken dat
Duitsland ooit de agressor was die Rotterdam verwoeste.
Voor de meeste generaties Rotterdammers is Duitsland een
aangenaam vakantieland, voor jongeren is Berlijn een fantastische, hippe uitgaansstad. De Nederlandse economie is
hechter verbonden met de Duitse Wirtschaft dan ooit. We
vergaven de Duitsers hun oorlogsschulden. We delen nu ons
legerkorps met de Duitsers. Politiek gezien is Nederland een
trouwe bondgenoot van Duitsland. In alle Europese drama’s,
ook die van de afgelopen maanden, werkten we nauw samen.
Met de tentoonstelling De Aanval kunnen we een punt zetten
achter het herdenken. Niet van de ongeveer achthonderd
slachtoffers van het bombardement, wel van de aanval zelf
en van het vijandsbeeld dat daardoor ontstond. Nu is het
zaak om te bezien hoe we onszelf er daarna bovenop hielpen,
hoe we de ´wederopbouw´ ter hand namen en langs welke
wegen we ons met de Duitsers verzoenden. Die verzoening
vond al vanaf de jaren vijftig plaatsen en kreeg mede vorm
in een verenigd Europa. Ik ben benieuwd hoe dit andere
verzoeningsverhaal straks wordt verteld in het nieuwe stadshistorische museum aan het Rodezand. De Aanval is niet
een nieuwe stap in een verzoeningsproces tussen naties
zoals de zaaltekst suggereert, maar eerder een bevestiging en
afronding van een langdurig proces van verzoening. En een
uitnodiging om nog eens goed na te denken over de vraag
hoe je dat eigenlijk doet, jezelf met je vijanden verzoenen.
Daarover later graag meer. • HB

• FOTOGRAFIE: MUSEUM ROTTERDAM

• FOTOGRAFIE: BOUKE NOORLANDER

Recensie(s)
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Schiedammers moeten
ruim baan maken voor de
kunst. Anders verdort
hun stad.

Recensie
Linde Varossieau
Met de boot voer ik naar Heijplaat. Daar is
momenteel de tentoonstelling De Aanval te zien
in de Onderzeebootloods. Eenmaal aan wal is een
groot vliegtuig tentoongesteld, een voertuig met
een totaal andere lading. Op de tentoonstelling
loop je onder deze Heinkel He 111 door met de
wetenschap dat dit vliegtuig de bommen op
Rotterdam heeft gegooid.

Voorvaderlijke galg
De kern van de collectie bestaat uit de verzameling rariteiten die de heer G.Visser, distillateur van standing, kolonel der schutterij en
rond 1900 oud-liberaal wethouder, aan de
gemeenschap schonk. Bovendien kochten
B en W een gedeelte van de nalatenschap
van F.Visser, familie van deze stadspoliticus.
Samen met een aantal andere bezittingen
van de gemeente, zoals de galg, waar verscheidene veroordeelden tegelijk aan konden worden opgehangen, of de inventaris
van de waag, vormden zij een historische
collectie zoals die in wel meer Hollandse
steden te vinden was. B en W noemden dit
geheel ambitieus “Stedelijk Museum”. Al het
spul werd opgeslagen in de Sint Joris Doele,
nu door een particulier met veel respect voor
het verleden omgevormd tot een zalencentrum waar ook ruimte wordt geboden voor de
nodige culturele activiteiten. Het budget over
het boekjaar 1900 bedroeg honderd gulden.
De geste van de Vissers inspireerde
anderen. Zo schonk de heer W. Drektraan
zes koperen kandelaars, een dozijn branderijlampen, een dozijn tondeldozen, een
bilhamer, een billamp, een stenen kogel en
vier pasteltekeningen. En dat was nog lang
niet alles.

Giudici

D

e Meidagen van Rotterdam, met als focus het bombardement op 14 Mei 1940. Wat er toen gebeurde wil de
tentoonstelling je laten realiseren en het vliegtuig maakt het
voelbaar. Er wordt veel informatie verstrekt over die dagen.
De tactiek. Hoe de Duitsers de stad zijn binnengevallen. De
uniformen. Maar ook hoe het chronologisch verliep. Velen
hebben deze basiskennis al, dat is niet nieuw. Wel nieuw zijn
de details waarop wordt ingezoomd. Deze tentoonstelling
laat je er nog een keer bij stilstaan.
Er wordt veel verteld via films, interviews, reconstructies
en beelden uit die periode. Er was misschien net te veel
film, maar dat is begrijpelijk. Je kan veel met film. Zoals de
indrukwekkende beelden van de brandende huizen. Ook zijn
de verhalen van mensen die de dagen zelf hebben meegemaakt te zien. Deze verhalen raken mij het meest. Als ze hun
ervaringen delen, komt de vreselijke tijd het dichtste bij en
kan ik me beter inleven.
Als je een band hebt met Rotterdam en de stad goed kent,
komt de geschiedenis nog meer tot leven. Ik ging dingen
herkennen op de films, probeerde plekken aan te wijzen
op de maquettes die er staan, en ga zo maar door. Dat is
fascinerend.
Bijzonder aan deze tentoonstelling is dat de Duitse kant
wordt belicht (al had het nog meer gekund). Je krijgt op die
manier een completer beeld van wat er allemaal is gebeurd.
Daarbij geeft het aan dat we een stap verder zijn in het verwerkingsproces. Ondanks dat het gevoelig ligt, heeft de tentoonstelling de Duitse kant er bij weten te betrekken.
Al is het onderwerp heftig, als ik eerlijk ben heeft de tentoonstelling mij minder geraakt dan ik had verwacht. Dit
verbaast me want ik besef wel dat het een hele nare periode
is geweest. Aan de andere kant, er alleen even bij stilstaan
kan al genoeg zijn.
Toch had er voor mij nog iets anders gekund, ik had de
ervaringen en emotionele kant meer willen zien. Zo had ik
gehoopt op meer persoonlijke verhalen van mensen die de
periode zelf hebben meegemaakt.
Een verhaal dat me bijblijft, is het absurde verhaal van
Jopie. Een klein meisje bij wie de Duitsers liedjes kwamen
zingen zodat ze samen de geluiden van het bombardement
niet zouden horen. Hier voelde ik de individuele gevoelens
tegenover de militaire groep. Het maakt mij nieuwsgierig
naar meer van dit soort verhalen.
Ik vond het al met al zinvol, dat ik naar deze tentoonstelling ben gegaan. Alleen al je realiseren wat er gebeurd is, is
goed genoeg. Belangrijk is het namelijk om bij gruwelijke
momenten terug te kijken. Niet alleen om het te vergelijken
met nu, ook om de geschiedenis door te blijven vertellen,
uit respect voor de mensen die het hebben doorgemaakt.
Deze tentoonstelling vertelt alles weer. En toen ik terugging
met de boot probeerde ik plekken terug te vinden waar wat
had afgespeeld. • LV

derlijke personen over deze aanvankelijk zo
bescheiden instelling hadden ontfermd.

• Tekst: Han van der Horst • Illustratie: Onno Blase

Schiedammers koesteren van oudsher ambivalente gevoelens over kunst en cultuur. Voor inwoners van
een middelgrote stad in een agglomeratie waarin ze de zoveelste viool speelt, beschikken zij over een
fors Stedelijk Museum en een grote hoeveelheid naoorlogse kunst waarin vooral de Cobra-collectie
opvalt. Een beetje terzijde daarvan vinden enkele galeries onderdak. In het nieuwe, nogal op
podiumkunsten gerichte Wennekerpand, een omgebouwde distilleerderij, bevindt zich het Centrum voor
Beeldende Kunsten. Dan is er nog het forse theater aan de Schie, een danscentrum en een heel
panorama aan culturele activiteiten die vooral door amateurs worden georganiseerd.

D

at is, hoor je aan menige stamtafel, teveel
van het goede. Een stad als Schiedam
heeft geen behoefte aan zoveel faciliteiten.
Wie zo nodig naar schilderijen wil staren,
gaat maar naar Boijmans Van Beuningen.
Toneel biedt de Rotterdamse Schouwburg.
Voor films moet de burger al decennia de
stad uit en daar gaat niemand dood aan.
Schiedam kent een filmclub met een paar
voorstellingen per week in het Wennekerpand. Dat is precies genoeg.

Luidruchtig
Tijdens de begrotingsbehandelingen in de
gemeenteraad komen dit soort geluiden
strijk en zet – wel in wisselende intensiteit –
naar voren, vooral uit de lokale fracties, want
een grote plaatselijke partij als Leefbaar kent
de jeneverstad niet. De localo´s nemen een
derde van de zetels in maar vechten elkaar
de tent uit. Daar hoort dan steevast het volgende verwijt bij: de Schiedamse culturele
instellingen doen niets voor de eigen bevolking. Die stemt met de voeten en gaat aan
hun deuren voorbij. Welke bijdrage levert
het Stedelijk Museum bijvoorbeeld aan de
herleving van de Hoogstraat, de winkelstraat
met de meeste leegstand in heel Nederland?
Geen enkele. Nou dan.
Zulke kritiek wordt vaak herhaald. Zij is
ook luidruchtig. Daardoor gaat Schiedam
in sommige kringen door voor een gemeenschap van barbaren, obese lieden die in trainingspakken door de stad sjokken om zich
vol te gooien met shoarma en goedkoop fles-

senbier. Het afgelopen jaar is ampel voedsel gegeven aan dit vooroordeel, want het
Stedelijk Museum maakte een crisis door.
Directeur Diana Wind moest in de herfst
van 2014 met de pet in de hand aankloppen bij het college van B en W omdat zij
anders de salarissen van het personeel niet
meer betalen kon. Het ging om een bedrag
van meer dan vier en een halve ton, dat de
gemeente voor korte tijd uitleende. De raad
ging alleen akkoord als het bedrag op korte
termijn werd terugbetaald en er een herstelplan kwam. Ondertussen zou de financiële
situatie samen met een task force van het
stadskantoor worden doorgelicht.

Interimmanager
Een en ander is met vaardige hand aangepakt en inmiddels ligt er een oplossing. Het
museum moet samenwerking zoeken met
partners in de stad. Na veel hangen en wurgen stond de Raad een extra subsidie van
een miljoen euro toe om de nieuwe koers
van een financieel fundament te voorzien.
De gemeente betaalde bovendien een interimmanager, Gert Jan van der Vorssen, een
geschenk dat de Raad van Toezicht van het
museum niet kon weigeren. Directeur Diana
Wind zat inmiddels ziek thuis.
Van der Vorssen heeft een aantal jaa geleden het vastgelopen Centraal Museum te
Utrecht van nieuw elan en relevantie voorzien. Hij kwam om de toenmalige directeur Pauline Terreehorst te ondersteunen,
die zich bij teveel mensen onmogelijk had

gemaakt, maar na een paar maanden al
ruimde zij definitief het veld. Bij de door Van
der Vorssen geïnstigeerde ommekeer hoorde
een nadere oriëntatie op Utrecht, alsmede op
de grote zoon Rietveld.
Van der Vorssens salaris wordt uit de
gemeentekas bekostigd tot grote woede van
een menigte Schiedamse twitteraars die
vonden dat dit uit de miljoen euro subsidie
betaald moest worden.
In juli werden de bezoekersaantallen over
2014 bekend gemaakt. Dat waren er 62.566
van wie er 23.742 voor hun kaartje betaalden.
De rest kwam op uitnodiging. Het totaal was
ongeveer 5000 minder dan in het jaar daarvoor. Tot overmaat van ramp bleek ook nog
dat van de bezoekers slechts 15% uit Schiedam kwam. Zelfs het percentage Amsterdammers was hoger: 18%. Maar liefst 28% van de
bezoekers bestond uit Rotterdammers die de
voor hen zo hoge drempel naar de buurstad
een keer hadden weten te overschrijden.

Reeks toevalligheden
Zal Van der Vorssen zijn succes met het Centraal Museum kunnen herhalen? Die vraag
valt niet zonder meer met “ja” te beantwoorden want Schiedam is geen Utrecht. Dat deze
middelgrote gemeente kan beschikken over
het belangrijkste Nederlandse museum voor
kunst van na 1945 heeft vooral te maken met
een reeks toevalligheden. Het museum was
niet meer geweest dan de veredelde oudheidkamer die veel Schiedammers er nog steeds
van willen maken als zich niet enkele uitzon-

Op 5 oktober 1940 verhuisde het museum
naar het Sint Jacobs Gasthuis op de Hoogstraat, waar het nog steeds gevestigd is. Het
is een monumentaal gebouw in classicistische stijl dat in 1786 werd opgetrokken onder
architectuur van Giovanni Giudici, toen
Schiedam zijn eerste grote bloeiperiode als
brandersstad doormaakte. Het tempelfront
geeft toegang tot een fraaie kapel, terzijde
ervan staan twee vleugels die bedoeld waren
om armlastige ouden van dagen, gescheiden
naar geslacht, onder te brengen. Zo ontstond
tevens een fraaie binnenplaats. Het gebouw
deed tot in de jaren twintig dienst als bejaardentehuis. Daarna had het allerlei andere
functies, zoals kantoor waar de Schiedamse
werklozen moesten stempelen. Het museum
betrok de meer zuidelijke vleugel van het
inmiddels vervallen gebouw. De openingstijden bleven beperkt: drie uren op zaterdagen op zondagmiddag. Het beheer over de
collectie lag al sinds 1927 in handen van de
kunsthandelaar C.H. Schwagermann.
Deze werd na de oorlog opgevolgd door
zijn zoon Daan. Hij is de eerste van de vier
kunstliefhebbers die het museum op zijn
ambitieuze koers zette.

Cobra
Daan Schwagermann kon goed overweg
met de linkse grafisch ondernemer Goos
Verwey, die tijdens de bezetting nogal wat
illegaal drukwerk had verzorgd. Deze laatste
was goed bekend in artistieke kringen en
zo kwam het dat Verwey vriendschap sloot
met de kunstenaars in en rond Cobra. Hij
kocht wel eens wat van hun werk. Mocht
een Karel Appel of een Constant onverhoopt toch ergens een expositie krijgen,
dan kwam het met de brochure wel goed.
Verwey enthousiasmeerde Daan Schwagermann. Deze beschikte inmiddels over
een zeer bescheiden aankoopbudget dat
compatibel was met de minimale prijzen
die toen nog voor Cobrakunst werden
betaald. Dritte im Bunde was prof. dr. Piet
Sanders, hoogleraar aan de Nederlandse
Economische Hogeschool, die een gepassioneerd kunstverzamelaar was en samen
met zijn vrouw altijd op zoek naar jong talent.

Wilde jongen
Ik herinner mij nog hoe ik als jongetje van
een jaar of negen zo rond 1958 voor het eerst
van mijn leven het museum betrad omdat
men mij had verteld dat er oude kanonnetjes
stonden. Ik werd niet teleurgesteld maar voor
ik het wapentuig zag moest ik langs een verbijsterend schilderij: Karel Appels wilde jongen. Desgevraagd verklaarde de suppoost die
mij uitleg gaf over de kanonnen, dat je ook
met de aanpak van een kind heel bijzondere
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kunstwerken kon maken, maar dat geloofde
ik niet. Ik sloot mij aan bij de gedachtegang
die mijn vader en de omes bij het wekelijks
familiebezoek aan de grootouders naar voren
brachten: “Dat kan mijn kleine zusje ook”.

Kunstgrepen
De man die tegen deze opvatting verbeten
ten strijde trok, was Schwagermanns opvolger, Pierre Jansen, voormalig kunstcriticus
van Het Vrije Volk. Hij begon in de kapel van
het Sint Jacobs Gasthuis lezingen te geven
over moderne kunst. Daar werd hij als talent
gespot door Leen Timp, regisseur bij het
opkomende medium televisie. Sindsdien
verzorgde hij maandelijks voor de AVRO een
korte presentatie over een of meer kunstwerken. Dit programma, Kunstgrepen, kwam op
de buis, juist toen de televisie echt een massamedium werd. Jansen verkreeg een grote
status en dat straalde af op zijn museum.
Het was stevig gevestigd toen hij het overdroeg aan zijn opvolger Hans Paalman die
het bijna een kwart eeuw met zorgvuldigheid en een feilloos gevoel voor kwaliteit
beheerde. Inmiddels had het museum de
beschikking gekregen over het hele pand
nadat de andere huurster, de padvinderij,
elders was ondergebracht. Daardoor werd
ook een grote opknapbeurt mogelijk.
Toen Paalman afscheid nam waren hij en
de stad zeer op elkaar uitgekeken. Hij werd
te vaak geconfronteerd met kritiek op zijn
elitair geachte beleid. Hij moest initiatieven
afweren, zoals dat van een wethouder die er
energiezuinige kachels ten toon wilde stellen. “Goede wijn behoeft geen krans” was
het beginsel van de museumdirecteur, die
allengs meer verbitterd raakte vanwege het
gebrek aan waardering. Hij kon het volhouden omdat hij over een kleine maar trouwe
schare fans beschikte die de openingen van
de exposities bezochten en daar hun waardering uitspraken.

Historische tentoonstellingen
Het gemopper gold niet alleen voor de ontoegankelijk genoemde kunst maar ook voor het
gebrek aan historische tentoonstellingen. Tot
op de huidige dag zijn de directeuren van
het Schiedams Stedelijk Museum georiënteerd op kunst. Historische tentoonstellingen
zijn een bijproduct. De laatste jaren worden
ze ver van het hoofdkwartier in de middeleeuwse Grote Kerk gehouden. Het depot van
de verzameling is niet in de stad te vinden,
maar in Rijswijk.
Om het oude Sint Jacobs Gasthuis heen werden in de jaren zestig, zeventig en tachtig grote
delen van de oude binnenstad afgebroken.
Acties om de woninkjes daar te renoveren
stuitten op de onwil van de politiek en een
groot deel van de bevolking. Ze zagen in al
die oude pandjes de verkrotting, de tbc en
het vocht, niet de romantiek.

Spierwitte torenflat

Toezicht, bestaande uit een aantal dames en
heren van stand met een achtergrond als consultant of als leidinggevende bij een instelling
met een historisch of cultureel karakter. Uit
deze samenstelling kwam de geest der eeuw
naar boven: kunstmanagement zou het Stedelijk Museum vleugels geven.
Als zodanig was deze structuur helemaal
niet zo gek. Op ongeveer dezelfde wijze werd
de bibliotheek verzelfstandigd. Deze instantie ontwikkelde zich tot een van de modernste in Nederland. En nu heeft de achttiende
eeuwse Korenbeurs, decennia lang zorgenkind, een prachtige bestemming gekregen
als informatiecentrum waar een breed en
divers publiek zich zeer op zijn gemak voelt.
De verzelfstandiging was naar het hart van
Diana Wind, die er sinds 1995 als directeur de
scepter zwaaide. Zij was kunsthistorica, maar
had zich daarnaast tijdens haar studie en in
haar eerdere functies steeds bezig gehouden
met marketing.

Ze zitten financieel momenteel knijp omdat
ze in deze harde tijden moeite hebben met
het betalen van de huur. Ook jonge kunstenaars manifesteren zich, bijvoorbeeld in het
jaarlijkse project Open Stegen. Zij gebruiken
die stegen – veel daarvan zijn de rest van het
jaar afgesloten omdat ze particulier bezit zijn
– als achtergrond. En elk jaar op een weekend
in de herfst is de stad ineens afgeladen met
bezoekers omdat dan het Suikerzoet Filmfestival plaatsvindt, geheel gedragen door
amateurs en qua sfeer en opzet een herleving
van de grote dagen van Huub Bals. Ten slotte
wonen er naar verhouding veel kunstenaars
in de stad. Dat is al tijden zo. Ze vinden in
Schiedam betaalbare woon- en atelieruimte.
Een mooi voorbeeld daarvan is het voormalige schoolgebouw van het Life College in
de jaren-vijftig-wijk Nieuwland. Dat biedt
enorm veel bruikbare atelierruimte. Het
begint een hotspot te worden voor uiteenlopend talent.
Er kan veel. Er gebeurt veel.

Scheur

Museumkwartier

Onder de leiding van Diana Wind positioneerde het Schiedamse Stedelijk zich
definitief en nadrukkelijk als het museum
voor de naoorlogse kunst in Nederland. Er
kwam een tweede renovatie op gang na de
opknapbeurt uit de jaren zestig. Op zolder
richtte men een behoorlijke ruimte in waar
kunstwerken op een verantwoorde manier
werden bewaard. Dankzij de open depotstructuur konden echte liefhebbers veel werk
op aanvraag bekijken. De nieuwe entree was
merkwaardig. Men betrad het museum via
de kelder en de architect had bij wijze van
toegang een soort scheur in het plaveisel
van de binnenplaats laten maken ende talrijke Schiedamse spotters vergeleken die
met zeker vrouwelijk lichaamsdeel. Niemand minder dan koningin Beatrix opende
in 2006 het geheel vernieuwde museum.

Sinterklaaspaleis
Diana Wind was tevreden met de verzelfstandiging omdat die in theorie meer armslag
gaf. Allerlei hinderlijk toezicht vanuit het
stadskantoor behoorde tot het verleden. De
gemeente verleende subsidie met als voornaamste prestatie-indicator minimaal 30.000
bezoekers per jaar, van wie de helft betalend.
Daarbij mocht het museum iedereen meetellen, ook de kinderen die in de november- en
decembermaand een bezoek brachten aan
het sinterklaaspaleis dat dan op de binnenplaats gevestigd was.
De directrice bracht een nieuwe verbouwing tot stand waarbij de scheur in de binnenplaats werd gedicht.Voortaan vormden
de monumentale deuren van de kapel de
hoofdingang. Deze gewijde ruimte werd
herschapen tot een soort kunstboekwinkel
met een balie voor de dames van de kaartjes.
Het grootste deel van de ooit maagdelijke
wanden ging nu schuil achter een soort
lambrisering met ruimte voor boeken en
kunstwerken. Eigenlijk was alleen aan de
preekstoel en het orgel nog te zien wat de
oorspronkelijke bedoeling van de ruimte
was geweest, waarin nu ook een restaurant
werd gevestigd. Dit alles vergde een investering van 680.000 euro.

De gemeente excelleerde in het vervangen van oude buurtjes door zielloze
nieuwbouw.
Zelf nam zij haar intrek in een spierwitte
torenflat van de architect Kraayvanger, die
rond 1970 veel lof oogstte
maar nu even algemeen
wordt verafschuwd. Toch
Volkskrant
lieten de bestuurderen die
De tentoonstellingen
“Schiedam is
dit alles aanrichtten het
van het verzelfstandigde
Stedelijk Museum im gros- zichzelf. Laat dat museum waren spraakmakend. Dat kwam mede
sen und ganzen met rust.
genoeg zijn.
Dat is veranderd sinds
doordat Diana Wind de
het evangelie van privatisetentoonstellingen in huis
ring, verzelfstandiging en outsourcing door haalde van de Volkskrant Beeldende Kunst
de politiek werd omarmd, tot aan de linkse Prijs. Veel eer legde zij ook in met de expopartijen toe. Op gemeentelijk gebied won sitie Ik hou van Holland die de naoorlogse
de gedachte veld dat het bestuur zich moest kunst plaatste in het perspectief van maatschappelijke veranderingen. Zo kreeg het
beperken tot de kerntaken.
museum een landelijke uitstraling, maar wel
Eigen broek
voor echte liefhebbers. Toen de VolkskrantHet was niet meer van deze tijd een biblio- tentoonstelling geopend werd, kon men in
theek of een Stedelijk Museum in de lucht te het hele complex nauwelijks een voet verzethouden als een stedelijke dienst. Zo kreeg het ten, maar te vaak was het anders. Hier geen
verzelfstandigingsvirus ook de gebruikers van rijen van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat
het Kraayvanger-monstrum in zijn greep. Een zoals bij het Van Gogh- of het Rijksmuseum
van de instanties die werd afgestoten was het en dat was toch het vergelijkingsmateriaal
Stedelijk Museum. In 2010 werd het onder- waar de lokale criticasters steeds weer mee
gebracht in een stichting met een Raad van aankwamen.

• CASCO GERESTAUREERD PAND TEGENOVER STEDELIJK MUSEUM IN AFWACHTING VAN BESTEMMING:
“SCHIEDAM VERANDERT, DOE JE MEE MET?”

Newspeak der managers
Hoe modern het museum was, bleek tevens
uit de jaarverslagen. Daarin trof men passages aan in de newspeak der managers. In het
laatste wordt maatschappelijk verantwoord
ondernemen het hart van de onderneming
genoemd. Trots meldt men deelname aan
de milieubarometer.
Dit soort bezweringen konden echter
niet verhelen dat een museum geen onderneming ‘is’. De opleuking van de kapel was
bedoeld om meer klanten te trekken voor het
restaurant en de kunstboekhandel. En dat
terwijl internet en ramsch steeds zwaardere
concurrenten worden voor wie aan een groot
publiek catalogi en kunstboeken wil slijten.
Men had vrijwel de gehele verbouwing door
middel van externe fondsenwerving weten te
financieren, maar de omzet viel bitter tegen.

Geldnood
Tegelijkertijd werd de andere kant van de
verzelfstandigingsmedaille zichtbaar: als de
gemeente in geldnood raakte, was het gemakkelijk om de subsidiestroom af te knijpen. Dat
gebeurde vanaf 2012 toen de crisis het budget
van Schiedam in het ongerede had gebracht.
In de eerste helft van 2014, zo meldt het
jaarverslag, werd duidelijk dat restaurant en
winkel geen bronnen van inkomsten waren,
maar schepen van bijleg en niet zo zuinig ook.
Vandaar dat de salarisbetalingen aan de 30
personeelsleden in gevaar kwamen. Vandaar
dat directeur en Raad van Toezicht zich in
arren moede wendden tot de enige instantie
die redding kon bieden: de gemeente. Het was
een gang naar Canossa. Het was een vernedering. Het gebeurde onder de grijnslach van
degenen die de Cobra-collectie het liefst hadden verpatst omdat het behoud daarvan niet
bij het volkse Schiedam paste maar wel bij een
bescheten 020-randgemeente als Amstelveen.

Het college van B en W sprong bij, maar eiste
wel een herstelplan. Het museum moet meer
samenwerken met instanties in de stad. Het
moet zich in zijn beleid meer gelegen laten
liggen aan de Schiedammers. En het moet
uitzicht bieden op een positief exploitatieresultaat. Dankzij deze noodsteun bleven
de deuren van het museum open en de personeelsleden aan het werk. Het vermogen
was echter in het laatste jaar teruggelopen
van 172.000 euro naar 30.000 euro. Dat is
een triest cijfer vooral als men ziet dat er
bijna een miljoen aan kortlopende schulden
tegenover staat. Tot overmaat van ramp ontdekte men dat de managementrapportage
nergens naar leek. Hoe nu verder?

Rijk cultureel leven.
Ondanks de schijn van het tegendeel kent
Schiedam een rijk cultureel leven. Er zijn
genoeg mensen die zich daarvoor inzetten,
vaak belangeloos en zonder zich iets aan te
trekken van het endemische gemopper en
geklaag zoals men dat aantreft in de kroeg
en op internetfora zoals Schiedamstad.nl.
Een belangrijk deel daarvan heeft met
podiumkunsten te maken. Ieder jaar vindt
de manifestatie Opera aan de Schie plaats:
burgers stellen hun huiskamers open voor
kleine concerten. Verschillende kerken organiseren klassieke-muziekuitvoeringen. De
Open Monumentendagen trekken altijd een
groot en divers publiek. Dat geldt ook voor
de manifestatie Open Ateliers die ampel
gelegenheid biedt om kunstenaars in hun
werkomgeving te ontmoeten. In Pand Paulus, het oude kerkje aan de Korte Haven dat
ooit is gebouwd om Francois Haverschmidt,
de dichter Piet Paaltjes, een preekstoel te
bieden, zit nu de stichting Kunstwerkt, een
samenwerkingsverband van kunstenaars en
liefhebbers dat veel exposities organiseert.
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Het Stedelijk is niet het enige museum van
Schiedam. Sinds 1996 is op de Lange Haven
vlakbij in een oude distilleerderij het Nationaal Jenever Museum gevestigd met als
een soort filiaal museummolen de Palmboom elders in de binnenstad. Een stukje
verderop bevindt zich bovendien het Nationaal Coöperatiemuseum, maar dat is een
wat weidse naam voor een door vrijwilligers
gedreven snoepwinkel. Het Jenevermuseum
heeft het moeilijk, hoewel men er tot nog
toe wel in slaagde om de eindjes aan elkaar
te knopen. En dat met een budget van vier
ton. Er zijn zelfs uitbreidingsplannen: er
komt een pand bij met een voorgevel op de
Hoogstraat tegenover het Stedelijk Museum.
Naast het Jenevermuseum bevindt zich de
pas gerestaureerde Havenkerk uit 1824. Het
rijke interieur is voor een belangrijk gedeelte
gerestaureerd. Naar een bestemming wordt
naarstig gezocht. Ook hier doet zich weer de
hersenschim van commerciële exploitatie
voor en nu en dan meldt zich een fantast die
grootse verhalen vertelt over een congrescentrum met vijf sterrenhotel, een herdenkingsruimte of iets dergelijks. Het probleem
van een kerk is dat zij voornamelijk als kerk
bruikbaar is.
Misschien kan de Havenkerk de vaste plek
worden voor historische tentoonstellingen.
Het Museumkwartier wordt afgerond door
het Borrelmuseum achter de gelagkamer
van Jeneverie ‘t Spul, waar de kastelein zijn
interessante verzameling objecten rond het
gedistilleerd ten toon stelt. Tenslotte staat
recht tegenover het Stedelijk Museum de
voormalige bioscoop Monopole met een
gevelwand uit de jaren dertig. De gemeente
heeft het casco gerestaureerd in de tot nog
toe ijdele hoop dat een investeerder de binnenkant voor zijn rekening zou nemen,
bijvoorbeeld om er een grand café te bouwen. Een bestemming als gokhal is enkele
jaren geleden op het nippertje voorkomen.
Momenteel geeft een collectief jonge Schiedammers er een culturele bestemming aan.
Het binnenwerk – de oude bioscoopzaal- is
prachtig vanwege het postapocalyptische
interieur. Misschien juist door de ontbrekende restauratie is deze bestemming bij
uitstek geschikt voor het pand.
Al enkele jaren wordt dit geheel aangeduid als het Schiedamse museumkwartier.
Uiteraard heeft men het in de gemeenteraad gehad over een fusie van de musea. Als
het slecht gesteld is met de pecunia, begint
men steevast over de noodlottige combinatie schaalvergroting en efficiencywinst. Dat
een en ander meestal leidt tot door uiteenlopende bedrijfsculturen gedreven conflicten
wordt dan consequent over het hoofd gezien.
En ook dat die schaalvergroting tot bureaucratisering en proceduremanagement leidt.
Het bestuur van het Jenevermuseum wist
gelukkig erger te voorkomen door per 1 september van dit jaar in de vacature van een
directeur te voorzien. Ondertussen wordt er
op aandringen van de gemeente wel gepraat
over samenwerking, bijvoorbeeld op administratief gebied, hoewel uit eerder onderzoek
gebleken is dat dit nauwelijks iets oplevert.

Wennekerpand

systeem, of voor mijn part het kapitalisme,
zijn die onontbeerlijk voor het behoud van
een behoorlijk welvaartsniveau. Om zulke
ondernemingen te trekken moeten steden
concurreren op levenskwaliteit. In een Rijnmondgebied dat voornamelijk uit hoogbouw
bestaat, biedt Schiedam ondanks alle verminkingen nog een bijzondere historische
binnenstad met genoeg mogelijkheden voor
vrijetijdsbesteding op niveau. Het Stedelijk,
het Jenevermuseum en het hele complex van
activiteiten eromheen zijn essentieel voor
het imago van Schiedam als aantrekkelijke
vestigingsplaats. Dat wettigt de investeringen die nu gedaan worden om het Stedelijk
Museum overeind te houden.
Levenskwaliteit
Dan is juist een landelijke uitstraling
Wat wij hier zien, het particulier initiatief, essentieel en niet een zoeken naar een zuihet Wennekerpand, de musea vormen een ver lokaal publiek. Datzelfde geldt voor de
kaleidoscopisch beeld.
andere musea en de festiZe ontlenen hun schoonvals. Zij zijn van belang om
de stad in leven te houden,
heid, hun relevantie, hun
aantrekkingskracht juist
om volk te trekken juist uit
“Schiedam is
aan het feit dat ze allemaal
de randgemeenten en van
al lang geen
hun eigen kleur hebben,
nog verder. Wat dat betreft
hun eigen bedrijfsculis het heel goed nieuws
tuur vertegenwoordigen. arme tokkiestad dat de grote meerderheid
Zij kunnen met elkaar wel
van de bezoekers van het
meer.”
degelijk een onweerstaanStedelijk Museum niet
bare combinatie vormen
uit Schiedam komt. Juist
omdat ze door hun onderlinge verschillen mensen van buiten moeten zich door de stad
de veelzijdigheid van de stad tot uitdruk- laten verrassen, door wat ze in en rond het
king brengen.
museum vinden.
Schiedam is al lang geen arme tokkieDe kracht van Schiedam zit in de combistad meer. Dat denken de inwoners zelf wel, natie van zelfstandig opererende instanties
maar de feiten leren anders. De economi- die gezamenlijk een aantrekkelijk cultureel
sche kracht is te vinden in bedrijven waar klimaat scheppen. En dat is dan weer maatbijzondere vormen van professionaliteit gevend voor het leef- en investeringsklimaat
gevraagd zijn zoals Huisman of Facilikon of van Schiedam.
Hatenboer. Dat bedrijfsleven is zeer gediverHet gekke is: om zoiets voor elkaar te
sifieerd, maar er zit vaak iets ambachtelijks krijgen, moet je wel om de tafel zitten. Een
aan, iets van techniek, iets van ontwerpen zekere coördinatie is noodzakelijk. Datzelfde
en van maken. De lokale economie moet geldt voor wederzijdse hulp bij het onder de
het hebben van handige, creatieve mensen. aandacht brengen van activiteiten. OrganiDie zoeken een leefomgeving met voldoende seer manifestaties en gebeurtenissen die op
uitdagingen om de geest te scherpen. Zulk elkaar aansluiten zonder dat het een keurslijf
een potentieel heeft de culturele component wordt. Zie de culturele sector van Schiedam
van de Schiedamse binnenstad.
breed: beperk je niet tot de beeldende en de
Dat is wezenlijk voor het imago van podiumkunsten. Haal ook de kroegen erbij
Schiedam als vestigingsplek voor mensen die nu en dan een bluesnacht organiseren.
en bedrijven die bijzondere dingen maken. Koester de open podia in de stad zoals die
In het huidige stadium van ons economisch van Opera aan de Schie en van de Grauwe

Wij moeten hier nog één cultureel centrum
in de Schiedamse binnenstad aanstippen:
het Wennekerpand. Deze distilleerderij uit
de jaren vijftig is omgebouwd tot cultureel
centrum met een vestzaktheater en een
filmzaal. Er worden danslessen gegeven. Het
Centrum Beeldende Kunst heeft er een vestiging en het loopt voor geen meter. Behalve
als er filmvoorstellingen zijn. Ook dit centrum is een schip van bijleg dat veel zuinige
Schiedammers liever vandaag dan morgen
gesloten zouden zien. Toch zou het opgeven
van de strijd een grote kapitaalvernietiging
betekenen.

Hengst, een roemrucht hippiecafe dat zich
al meer dan veertig jaar niet klein laat krijgen
door de stormwind van de tijd.
Als interimmanager Van der Vorssen van
het Stedelijk Museum deze processen op gang
krijgt zal hij zijn succes van Utrecht herhalen.
Overleg, stem af, dwing niet. Wissel van
gedachten. Vermijd onderhandelen. Steggel
niet over huisstijlen. Begin ook in hemelsnaam niet aan een overkoepelende thematiek waar activiteiten dan onder moeten
vallen. Dat leidt alleen maar tot frustratie,
tranen en letterknechterij. God behoede
allen ook voor een themaregel of een slogan.
Schiedam is zichzelf. Laat dat genoeg zijn.
Geloof in jezelf. Geloof in de stad.
En voor de dames en heren in het Stadskantoor: cultuurbeleid is stadsmarketing.
Dat kost geld maar je krijgt er ongelooflijk
veel free publicity voor terug.
Ook hebben alle mensen recht op toegang
tot…, ai nu verval ik in die oude rooie praatjes, in dat verdomde ‘Matinee op de Vrije
Zaterdag-denken’. Maar ik voorspel je: de
historici van de eenentwintigste eeuw zullen
het hoofd schudden over wat onze generaties met een beroep op zakelijk denken
en efficiency allemaal aan kwaliteit hebben
verkwanseld om pas tot bezinning te komen
toen het te laat was.
Maar dat is een ander verhaal. Stadsmarketing, mensen. Vergeet dat niet! Schiedammers moeten de kunst de ruimte geven.
Anders verdort hun stad. • HvdH

Het Lam
Sjef Henderickx
In de Grote- of Sint Janskerk staat Het Lam van
de Schiedamse kunstenaar Sjef Henderickx,
een beeld samengesteld uit de stukken en
brokken die overbleven na de Beeldenstorm
in de zestiende eeuw, aangericht door de
Watergeuzen. Schiedammers zijn zuinig, ze
hebben die restanten eeuwenlang bewaard. Het
beeld toont dat stad door slim gebruik van wat
aanwezig is toch prachtige dingen tot stand kan
brengen.
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Essay

Ondernemerschap,
vernieuwing en publiek
De gemeente neemt inhoudelijk
afstand van de cultuursector

• Tekst: Hugo Bongers

Hoe wordt het geld voor kunst en cultuur in
Rotterdam verdeeld? Dat gebeurt voor het
overgrote deel in een langdurig proces dat
ook wel de ‘cultuurplanprocedure’ wordt
genoemd. Eens in de vier jaar wordt hiermee
het cultuurbeleid en de subsidieverdeling voor de
komende jaren vastgesteld. Tijdens een
voorbereiding van enkele jaren komen vele
stemmen over de toekomst van kunst en cultuur
aan het woord. Omdat Puntkomma gaat over
kunst en cultuur in Rotterdam is het dus alleen
daarom al nieuwsgierig naar dit onderzoeks- en
besluitvormingsproces. Wat wordt op dit moment
van belang geacht voor de toekomst van kunst
en cultuur? Wat zijn de centrale thema’s of
aandachtspunten, waarop willen overheid en
kunstinstellingen elkaar beoordelen? In dit essay
worden documenten becommentarieerd die tot
nu toe verschenen in de voorbereiding op het
nieuwe cultuurplan. De drie centrale,
veelbesproken thema’s in het debat blijken
ondernemerschap,
vernieuwing en

O

p dit moment zijn vier teksten of documenten verschenen waarin inhoudelijke uitspraken worden gedaan over
de toekomst van kunst en cultuur in Rotterdam. De eerste is
gemaakt bij de start van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders in mei 2014, het coalitieakkoord. Daarna
verscheen een meer gedetailleerd werkprogramma van dat
college onder de naam Kendoe. Toen nam de sector kunst
en cultuur zelf het woord en produceerde een dikke nota
van zeventig pagina’s onder de naam Sectoranalyse 2015.
En nu ligt er sinds kort een gezamenlijk werkstuk, een nota
met uitgangspunten voor de komende jaren onder de titel
Reikwijdte & armslag. Voldoende stof inmiddels voor een
poging om een dwarsdoorsnede door deze teksten te maken.
Waar gaat het met kunst en cultuur in Rotterdam naartoe,
waar liggen de prioriteiten?

Kunst en cultuur in het coalitieakkoord
Om te beginnen, wat werd bij de start van het nieuwe college van Burgmeester en Wethouders over kunst en cultuur geformuleerd? Het coalitieakkoord Rotterdam Volle
kracht vooruit voor de periode 2014 tot en met 2018 werd
gesloten door drie partijen: Leefbaar Rotterdam, D66 en
CDA. Het akkoord staat vol zwaar aangezette symboliek en
clichés zoals: “Rotterdam is de stad van doorzetters met
opgestroopte mouwen. Die doorzetters met opgestroopte
mouwen verdienen en krijgen vanaf nu meer gehoor bij de
overheid.” In het document wordt veel nadruk gelegd op
doorzettingsvermogen en innovatie. “Rotterdam en Rotterdammers ondernemen. ‘Kan niet’ bestaat niet en het kan
altijd beter. (…) In Rotterdam doen we. Daarin tonen we als
stad en als Rotterdammers lef, durf en kwetsbaarheid.” Wie
door deze opzichtige retoriek heenkijkt krijgt een beeld dat
niet per se negatief is voor de culturele sector.
Dat kunst en cultuur in dit coalitieakkoord worden
behandeld onder de kop ‘Cultureel ondernemerschap’ is een reductie van het veelzijdige karakter van kunst- en cultuur. We nemen dat voor
lief, want een dergelijk akkoord wordt in de
haast geschreven en kan alleen de belangrijkste doelen formuleren. Ondernemerschap
is een vast onderdeel geworden van het
curriculum in ons kunstvakonderwijs en de
nadruk op doen, op maken en op vernieuwing
is geen slecht uitgangspunt voor uitvoerend
kunstenaars, vormgevers en andere creatieven.
Evenmin voor actieve kunstorganisaties.
De eerste zinnen van de paragraaf Cultureel ondernemerschap lopen over van vitaliteit: “Rotterdam bruist
van de culturele creativiteit. Op tal van plekken in de stad worden innovatieve initiatieven gestart. Wij zijn een gemeente
die niet in de weg staat, maar ruimte laat aan deze dynamiek
van de stad. Ruimte voor initiatieven, ruimte voor experiment,
ruimte voor cultuur.” Vervolgens wordt het gebruikelijke
beeld geschetst van een sector die bestaat uit zowel grote
culturele instellingen die als iconen van de stad kunnen
worden beschouwd, als uit organisaties die staan voor het
kleine, het vernieuwende, het onverwachte, het spannende.
Als voorbeelden van deze laatste categorie noemt het akkoord
plekken voor pop, jazz, dance en live muziek in cafés. De
schrijvers van deze tekst hebben een wat eenzijdige voorkeur
voor muziek; er had bijvoorbeeld ook gewezen kunnen wor-

den op de tientallen kleine
podia voor beeldende kunst,
film, toneel en dans (en dat is iets
anders dan dance).
Het coalitieakkoord doet vervolgens een belangrijke uitspraak voor de cultuursector: In de komende collegeperiode blijft het budget voor cultuur op peil. Geen verdere
bezuinigingen derhalve, een positief signaal voor een sector
die in de voorgaande jaren 17 miljoen euro moest inleveren.
Niet verbazingwekkend is vervolgens het voornemen om
“cultureel ondernemerschap, zoals via crowdfunding en
filantropie” aan te moedigen. “Subsidie wordt in principe
alleen verstrekt aan culturele instellingen die ook buiten de
subsidie substantiële eigen inkomsten genereren.” Inmiddels weten we uit landelijk onderzoek dat pogingen van de
rijksoverheid om door middel van wetgeving filantropie aan
te moedigen voorlopig mislukt zijn en dat het bij crowdfunding om minimale bedragen gaat in relatie tot de financiële
omvang van de cultuursector. Wat culturele instellingen wel
eens wil helpen is een onbekommerd gemeentelijk vergunningenbeleid zoals evenementen-, horeca- en terrasvergunningen. Er zijn signalen dat het gemeentebestuur van
Rotterdam daar momenteel niet kinderachtig mee is.
In het akkoord worden enkele specifieke sectoren aangewezen waar nieuwe uitingen van ondernemerschap worden verwacht. Ondernemers worden aangemoedigd om
met eigentijdse initiatieven te komen voor terugkeer van de
dance in Rotterdam; initiatieven voor het tot stand komen
van een middelgroot poppodium (800 - 1200 plekken) worden gestimuleerd; Rotterdam moet opnieuw als filmstad
op de kaart worden gezet; er zal worden gewerkt aan een
stelsel om het gebruik van zogenoemde pop-up locaties
voor (dance)events te vereenvoudigen en zo beter gebruik te
maken van loodsen, fabriekshallen en andere gebouwen die
(tijdelijk) leegstaan. Ook hier merken we een wat eenzijdige
voorkeur voor dance, pop en film, vormen van massacultuur, van laagdrempelige vormen van vermaak. Daar ben ik
niet per se negatief over (ook de werelden van pop, film en
dance kennen segmenten waarin artistieke kwaliteit wordt
geleverd). Maar de coalitiepartners hadden hier stil kunnen
staan bij het feit dat de stad ook in minder populaire vormen
van de kunst goed functionerende culturele ondernemers
kent die internationaal erkende topkwaliteit leveren.
De coalitiepartijen nemen ten slotte nog één zin op waaruit blijkt dat naast cultureel ondernemerschap ook amateurkunst en receptieve kunstbeoefening, het passief kijken of
luisteren naar kunst bestaan: “We dragen cultuureducatie
en muziekonderwijs, bijvoorbeeld via het project Ieder Kind
een Instrument, een warm hart toe.” Ook hier weer een voorkeur voor muziek, terwijl het wel zo aardig was geweest als
de partijen eens stil hadden gestaan bij het bijzonder grote
bereik onder scholieren (en volwassenen) van de educatieve
afdelingen van musea.

Collegeprogramma 2014 - 2018 # Kendoe
De tekst van het coalitieakkoord staat met zijn nadruk op
ondernemerschap en laagdrempelige cultuurvormen als
pop, dance en film nog nadrukkelijk onder invloed van de
grootste partij bij de raadsverkiezing, Leefbaar Rotterdam.
Het daaropvolgende collegeprogramma is wat evenwichtiger.
Het heeft de opvallende titel Kendoe meegekregen: een woord
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dat in de Nederlandse taal niet bestaat. Nu de VVD niet meer
in het college zit mag in deze stad ook eens wat anders dan
Nederlands worden gesproken, zal de gedachte achter deze
titel zijn geweest. Staat de inleiding van het programma nog
vol spierballentaal, de daarop volgende hoofdstukken van
de verschillende wethouders ogen een stuk rustiger, minder
opgewonden. Er komen ook meer zaken aan de orde; bijvoorbeeld erfgoed, zoals musea en monumenten. Waarschijnlijk
omdat de wethouder die cultuur doet ook verantwoordelijk is
voor monumenten is nu wel aandacht voor het Rotterdamse
erfgoed. In een stevige passage worden concrete uitspraken
gedaan die verwachtingen wekken: “Met de cultuurhistorie
van de stad gaan we respectvol om. Daarom stellen we een
erfgoedagenda op met als doel zorgvuldiger om te gaan met
ons cultuurhistorisch erfgoed en om de bekendheid onder
Rotterdammers en bezoekers te vergroten. In de periode 20152016 besteden we samen met Rotterdam Festivals, culturele
instellingen en andere partners in de stad aandacht aan de
wederopbouw van Rotterdam. De Rotterdamse erfgoedinstellingen ontwikkelen samen met de basisscholen een leerlijn
erfgoededucatie die aandacht besteedt aan de geschiedenis
en cultuur van Rotterdam.”
Wat zijn naast erfgoed nog andere prioriteiten van het
college voor de komende jaren? Naast erfgoed wordt vanzelfsprekend in de lijn van het coalitieakkoord ruim baan
gemaakt voor de creatieve industrie en als beleidsinstrumenten worden genoemd de aanstelling van een ‘Rotterdam
Creative Commission’ die een aanjagende en coördinerende
rol krijgt. Er komt een actieprogramma “voor het duurzaam
vestigen van creatieve incubators in de stad gericht op het
stimuleren van ondernemerschap en gericht op de gebiedsontwikkeling in bijvoorbeeld het Zomerhofkwartier, Laurenskwartier en Oude Westen/Middelland”. Door middel
van cross overs en maakindustrie kan Rotterdam zich verder
ontwikkelen als “het laboratorium voor culturele, sociale,
economische en ruimtelijke innovatie”.
Van cultuur- en sportorganisaties wordt verwacht dat
zij ondernemend zijn door het genereren van meer eigen
inkomsten, maar ook in het creëren van meer maatschappelijk rendement. Ondernemerschap zal worden beloond.
Er wordt gezocht naar nieuwe financieringsvormen voor
sport en cultuur. Leegstaand vastgoed moet meer worden
benut voor publieksevenementen (zogenoemde pop-up
locaties). Zoals al in het coalitieakkoord aangekondigd worden partijen uitgenodigd om plannen in te dienen voor
de vestiging van een middelgroot poppodium in de stad.
Ten slotte worden er warme woorden gewijd aan de noodzaak
van “een bruisend en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod
met sterke iconen en voldoende aandacht voor creativiteit
en vernieuwing”. Talentontwikkeling wordt genoemd, zowel
aan de professionele top als aan de basis, de kunstbeoefening in de vrijetijd en er is aandacht voor binnenschoolse
cultuureducatie.

De sectoranalyse
De stap na het werkprogramma van het college, zelfs officieel
de eerste stap in het cultuurplanproces, is de opstelling van
een zogenoemde ‘sectoranalyse’. De Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur, de belangrijkste adviseur van het gemeentebestuur op het terrein van kunst en cultuur, geeft daarin een
uitvoerige schets van de stand van zaken bij de verschillende
kunstdisciplines en de ‘beleidsvelden’ van het culturele leven
in de stad. Lezing van die analyses is nuttig voor iedereen die
in een paar pagina’s op de hoogte wil raken van de stand van
zaken van bijvoorbeeld het literaire leven in Rotterdam, de
filmwereld of de beeldende kunsten. Wie de ontwikkeling
over een langere periode wil volgen: lees de verschillende
sectoranalyses van de afgelopen twee decennia achter elkaar.
De analyses worden opgesteld in overleg met ‘het veld’.
Deze keer is met 340 mensen uit de kunstwereld gesproken, zijn er deskundigen van buiten geraadpleegd en is er
een stortvloed aan onderzoeken en literatuur verwerkt. De
Sectoranalyse 2015 van de Rotterdamse Raad voor Kunst en
Cultuur kan daardoor als de meest betrouwbare bron van
informatie over de actuele stand van zaken van het Rotterdamse culturele leven worden beschouwd. Dit is immers de
manier waarop de culturele wereld naar zichzelf kijkt, zichzelf
waarneemt, zijn sterkte en zwakte analyseert en beschrijft.

Positieve toon
Wat valt bij het lezen hiervan op? Allereerst de positieve
toon van de meeste sectorale analyses. Een bloemlezing
van positieve ontwikkelingen die genoemd worden: De
Rotterdamse filmsector is een dynamische sector waar alle
partijen elkaar kennen. Literaire evenementen en festivals
gedijen goed in Rotterdam. De literaire sector in Rotterdam is de afgelopen twee decennia gegroeid. Betrekkelijk
jonge Rotterdamse schrijvers hebben zich landelijk sterk
geprofileerd. In de muzieksector vernieuwen en verjongen
de kleine initiatieven het genre. Onderlinge samenwerking
levert in de muziekwereld duidelijke resultaten op en de
Doelen speelt hierbij met zijn in het verleden veel besproken
‘moederschipfunctie’ een verbindende rol. De popmuziek
in Rotterdam is sterk in beweging. Opvallend is de ontwikkeling van jazz in Rotterdam. Er is een rijke muziekinfrastructuur, het aanbod is breder dan voorheen. Nationaal en

internationaal is er veel positieve aandacht voor Rotterdam,
net name voor de architectuur en creatieve bedrijvigheid.
De presentatie-instellingen voor beeldende kunst ontvingen
de afgelopen jaren meer publiek. Aanzienlijk meer zelfs.
Naast de instellingen spelen individuele kunstenaars en
de alsmaar uitdijende Art Rotterdam Week een belangrijke
rol. Rotterdam biedt kunstenaars nog steeds een aantrekkelijk kunstklimaat. In alle windstreken van de stad manifesteren zich kunstenaarsinitiatieven – nieuwe stijl. Tal van
Rotterdamse beeldend kunstenaars hebben een landelijke
en internationale beroepspraktijk en genieten (inter)nationale waardering. De belangstelling voor beeldende kunst en
fotografie groeit. De dynamiek in de sector dans en theater
komt van de al langer bestaande instellingen die nieuwe
wegen inslaan en van nieuwe makers en gezelschappen.
Makers hebben vertrouwen in het theater- en dansklimaat in
Rotterdam en zijn organisaties. Verschillende Rotterdamse
theater-en dansgezelschappen behoren tot de nationale en
soms internationale top.
Dat klinkt als borstklopperij misschien, maar de
positieve insteek wordt
goed beargumenteerd.
Er is ook minder goed
nieuws. Dat de sector
kunst en cultuur een
periode van bezuinigingen en een slecht
economisch getij achter de rug heeft wordt
ook gemeld. Hier en daar
wordt gewag gemaakt van
de invloed van de gemeentelijke bezuinigen (meer dan 100
fte banenverlies, minder conservatoren om tentoonstellingen te maken, de theaters kunnen niet langer iedere avond
programmeren, architectenbureaus hebben zwaar moeten
inleveren en ook vormgevingsbureaus hebben last gehad
van de economische recessie). Dat neemt niet weg dat de
overheersende tendens in de Sectoranalyse 2015 positief is:
Het gaat steeds beter met het culturele leven in Rotterdam,
zowel aan de kant van de makers, de kunstenaars en vormgevers als aan de kant van het publiek, met meer interesse
in een steeds breder aanbod.

Het Verhaal van de stad
De enige sectorale analyse die wat somberder gestemd
is heeft als titel Gemeentelijke collecties, musea en erfgoed.
Ook hier volgt een korte bloemlezing uit de tekst van het
rapport: De gemeente en de musea die de gemeentelijke
collectie beheren hebben geen gezamenlijke visie op de
Collectie Rotterdam. De culturele sector kreeg de opdracht
een gezamenlijk plan in te dienen voor het vormgeven van
het ‘Verhaal van de stad’ en aan die opdracht werd nauwelijks gehoor gegeven; sindsdien lijkt dit idee langzaam maar
zeker in de vergetelheid te zijn geraakt. De gemeentelijke
collectie zou op een betere manier gedigitaliseerd kunnen
worden, maar hierin zoeken de grote musea en erfgoedinstellingen onderling nog weinig samenwerking. Het aantal
toeristen in Rotterdam stijgt en dat is goed voor het museumbezoek, maar opvallend is dat Rotterdammers zelf minder
vaak naar Rotterdamse musea gaan. Een meer collectieve
verantwoordelijkheid van de musea en erfgoedinstellingen
voor publiekswerving, programmaontwikkeling en ondernemerschap blijft nog onderbelicht.
Het beeld dat in dit hoofdstuk geschetst wordt van de
sector erfgoed en musea is er een van slecht samenwerkende
instellingen en een moeizame relatie met de gemeente. Dat
is geen grote verrassing. Het uiteenvallen van de organisatie
voor de Museumnacht liep al vooruit op deze analyse, evenals het conflictrijke gedoe rondom het nieuwe zogenoemde
collectiegebouw van Boijmans Van Beuningen (waarbij
de collega-instellingen in het Museumpark zich tegen dat
museum keerden) en rondom het management van het
Wereldmuseum. Er worden ook positieve aspecten van de
sector genoemd in dit hoofdstuk van de Sectoranalyse 2015,
zoals de verbeterde aansluiting van de musea bij bestaande
festivals in de stad (zoals tijdens de Art Rotterdam Week),
de samenwerking met kennisinstituten (zoals verschillende
universiteiten in Nederland), cultureel ondernemerschap
en het feit dat de museumsector de belangrijkste cultuuraanbieder voor het onderwijs in Rotterdam is. Toch is de
overheersende tendens in dit hoofdstuk er een van kommer en kwel. Dat is pijnlijk voor een sector die ongeveer
een derde van het hele cultuurbudget opsoupeert. En dan
worden twee grote erfgoedinstellingen, het Stadsarchief en
het Bureau voor Archeologisch Onderzoek nog uit andere
gemeentelijke potjes betaald.

Festivalisering
De Sectoranalyse 2015 voert enkele vernieuwingen in ten
opzichte van eerdere analyses. Zo zijn er twee hoofdstukken
toegevoegd die dwarsdoorsnedes van alle sectoren bieden.
Die doorsnedes zaten er voorheen ook wel in, maar veel
minder krachtig en omvangrijk dan deze keer. Dat is winst
omdat we nu enkele tendensen herkennen die voor de hele

sector en voor alle kunstdisciplines gelden. Enkele algemene
tendensen die worden gesignaleerd zijn de groei van de
hoeveelheid nieuwe initiatieven, ook buiten het centrum van
de stad en de toename van het aantal programma’s dat het
label ‘festival’ krijgt (de ‘festivalisering’ van de stad).Daarnaast bestaat de behoefte om naast talentontwikkeling ook
talentdoorstroming te bevorderen, want de zogenoemde mid
carreer kunstenaar mist doorstromingsmogelijkheden. Men
constateert ook het ontbreken van prioriteit bij de instellingen in zaken van toezicht en governance. (Het ontbreken van
toezicht bij het Wereldmuseum staat blijkbaar niet op zich.)
Veel aandacht is er bij politiek en culturele instellingen voor
samenwerking. Dat doen culturele instellingen tegenwoordig dan ook veel, waarbij het opvalt dat die samenwerking
vooral plaatsvindt op veilige terreinen als communicatie
en educatie. Minder op inhoud, op programma, dus dat is
begrijpelijk vinden de rapporteurs, want dat kost meer tijd
en inspanning en levert geen financiële besparing op.
De Raad gaat ook in op de relatie tussen vraag en aanbod.
Hoe is de relatie met het publiek en komt het aanbod van
de culturele instellingen wel in voldoende mate tegemoet
aan de vraag van het steeds pluriformer wordende publiek?
Welnu, er is volgens de Raad geen reden voor somberheid
over de omvang van de vraag vanuit het publiek, die is niet
minder geworden. Maar die vraag is niet representatief
voor de Rotterdamse bevolking. Met uitzondering van
de actieve kunstbeoefening door mensen zelf (de amateurkunstbeoefening, waar 41% van de Rotterdammers
aan doet) is er sprake van een mismatch tussen publiek en
programma-aanbod. De diversiteit van de stad komt niet
tot uitdrukking in het aanbod van de culturele instellingen.
Het publiek dat wel bereikt wordt verandert ook, maar het
is minder trouw, het kiest uit een breder aanbod en vaak op
een laat moment. Culturele instellingen reageren hierop door
nieuwe vormen te kiezen, bijvoorbeeld door hun aanbod in
het format van een festival te gieten. U gaat nooit naar een
galerie maar u bezoekt wel graag de beurs Art Rotterdam; de
Rotterdamse Schouwburg mijdt u, maar u drinkt wel graag
een drankje op de Parade.

Iconische nieuwbouw
Nieuw in deze sectoranalyse is een hoofdstuk over het
huidige cultuurbeleid van de gemeente en een hoofdstuk getiteld ‘Tijd voor nieuwe prioriteiten’. Hiermee verlaat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het terrein van de analyse en komt hij met een beleidsadvies.
De aanbevelingen liggen op een hoog abstractieniveau. Ze
gaan over het bieden van meer ruimte voor de culturele
instellingen (met minder bestuurlijke criteria vooraf ), meer
variatie binnen de bestedingen van de cultuurplanbegroting, het verminderen van de mismatch tussen de bevolking en het aanbod en ontschotting tussen gemeentelijke
diensten. Belangrijk vindt de Raad
dat er een meerjarig perspectief op de cultuursector als
geheel komt en dat er een
samenhangende visie op
de rol van de sector in de
stedelijke ontwikkeling
wordt geformuleerd.
Soms is het advies
iets concreter. De Raad
ziet veel nieuwbouwplannen in de sector
en een behoefte om die
nieuwbouw in de vorm van
dure iconische gebouwen te
gieten wat leidt tot een grote druk
op het budget. En dit terwijl culturele instellingen juist
hun gebouwen verlaten om in de stad op zoek te gaan naar
publiek. Ook het publiek is minder voorspelbaar en minder
honkvast. Waarom dan nog investeren in al die iconische
nieuwe kunstgebouwen? Advies: Minder geld in (nieuw)
bouw stoppen en meer in programmering en vernieuwing.
En dat kunstenaars hun ateliergebouw uitgegooid worden
terwijl er in de stad zoveel leegstand is valt ook moeilijk met
elkaar te rijmen en is niet goed voor het kunstklimaat in de
stad, stelt de Raad.
Er zit een merkwaardige tegenstelling in deze paragraaf
van de sectoranalyse. Enerzijds roept de Raad het gemeentebestuur op om een meerjarig perspectief op de culturele
sector als geheel te formuleren; om een samenhangende
visie op de rol van de culturele sector in de stedelijke ontwikkeling te ontwikkelen. Anderzijds vraagt hij geen nieuwe
criteria voor het komend cultuurplanproces vast te stellen,
“maar aanvragers medeverantwoordelijk te maken voor
hun eigen afrekencriteria”. Gaan deze twee aanbevelingen
wel samen? Vertaalt een perspectief en een visie op de rol
van kunst en cultuur door een overheid zich niet vanzelf
in criteria? Hoe stuur je anders als overheid in de richting
van de gewenste toekomst? Door nieuwe kunstgebouwen
neer te zetten? Nee, dat mag ook al niet. Het is van tweeën
één, lijkt me: Of meer vrijheid voor de kunstinstellingen
om zelf te formuleren waarop ze beoordeeld en afgerekend
willen worden. Of een aangescherpt kunst- en cultuurbeleid
waarmee nieuwe beoordelingscriteria worden geschapen.

and the 41st edition of the IFFR. In 2013-2014 she received a Basis Stipend from the Mondriaan
Fonds. Currently she is a fellow in Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Anna Okrasko lives
and works in Rotterdam, Warsaw and Berlin.

Rotterdamse kunstenaars kunnen, op uitnodiging of op eigen initiatief,
De Vrijplaats gebruiken om hun werk te tonen. Interesse? vrijplaats@puntkomma.org

Anna Okrasko (1981, Poland) graduated from the Warsaw Academy of Fine Arts in 2004 and
finished the Master programme in Fine Art at the Piet Zwart Institute (Rotterdam) in 2011.
Her work is exhibited internationally in individual and group shows, including TENT (NL)
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Fist (2014)
collage on A4 paper, inkjet print, glue, play dough

"Fist" is a page from the storyboard for a feature film titled
"Patriots". The movie is a story about a group of young Polish
workers who share a flat in the Bospolder district in Rotterdam. The film examines the group dynamics, their economical interdependency, culturally imposed roles and social
background. It also pictures the protagonists' relation to the
city, its public spaces, inhabitants and institutions.

The portrait of the Polish fellows in the urban context and
the modern architecture of Rotterdam is juxtaposed with
scenes set in Bytom in Poland, where the protagonists come
from. Bytom is a shrinking city in Silesia where some of the
housing is sinking into the ground, due to the damages caused by the pre-1989 mining industry
More information: www.okrasko.blogspot.com
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Het neo-corporatisme maakt
zijn entree
Vervolgens verschijnt er
onlangs een ‘uitgangspuntennota’, een uiterst
belangrijk stuk waarin
traditiegetrouw het
gemeentebestuur aangeeft wat het verwacht
van de culturele instellingen. In deze nota legt
de gemeente vast met
welke criteria zij de plannen
van de culturele instellingen zal
beoordelen, waarna die instellingen
aan de slag gaan om rekening houdend met de gemeentelijke
uitgangspunten hun plannen voor de komende vier jaar op
te stellen. Deze keer is voor een wel zeer afwijkende route
gekozen die in de tekst niet wordt beargumenteerd. Niet
de gemeente alleen, maar culturele instellingen, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de gemeente samen
hebben een uitgangspuntennota opgesteld: een nota die
nadrukkelijk door Burgemeester en Wethouders is bevestigd.
In dit neo-corporatistische model nemen partijen die tot
nu toe verschillende verantwoordelijkheden hadden een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waar zijn ze het met
z’n allen over eens?
In juli verscheen het document onder de titel Reikwijdte
& armslag. Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse Cultuurplan 2017 – 2020. Het bleek een zeer leesbaar stuk te
zijn, wellicht omdat het deze keer niet door ambtenaren
is geformuleerd maar door een kunstenaar, de oud-stadsdichter van Rotterdam Ester Naomi Perquin op basis van
discussies tussen vertegenwoordigers van de drie partijen.
Het document is, zoals mocht worden verwacht, veel directiever, sturender dan de Sectoranalyse 2015. Het noemt man
en paard, is minder abstract maar wijkt tegelijkertijd in de
onderliggende analyse niet tot weinig af van de constateringen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Ook
dat mocht worden verwacht, want de sectoranalyse is gebaseerd op gesprekken met het veld en veel feitelijk onderzoek.
Opvallend is de toonzetting van de uitgangspuntennota. De
culturele instellingen trekken nogal wat verantwoordelijkheden naar zich toe. De oproep van de Rotterdamse Raad
voor Kunst en Cultuur om geen nieuw cultuurplanproces
te formuleren maar aanvragers medeverantwoordelijk te
maken voor hun eigen criteria wordt vertaald in het aanbod
van die instellingen om meer verantwoordelijkheid te dragen voor vernieuwing, talentontwikkeling, cultuureducatie,
afstemming, afrekenbaarheid op maatschappelijk effect van
de culturele programmering en dergelijke.
De Rotterdamse culturele wereld erkent de in de sectoranalyse geconstateerde “mismatch tussen de bevolking
en het aanbod van de gesubsidieerde instellingen”. De Rotterdamse bevolking is zeer verscheiden en “de kunst- en
cultuursector zal collectief zorg dragen voor een aanbod
dat is afgestemd op die grote verscheidenheid. Geen eenheidsworst, maar een aanbod dat aan alle doelgroepen recht
doet.” Niet dat alle instellingen zich op alle groepen in de
samenleving moeten richten, want dat werkt niet: “Schieten
met hagel levert echter zelden iets op: als alle instellingen
tegelijk proberen alle Rotterdammers te bedienen, wordt
niemand daar beter van. (…) Door samen te werken aan een
totaaloverzicht en collectieve doelen te stellen, verzorgen we
een rijk aanbod voor de stad als geheel.”

Vernieuwing, subsidie en de markt
In beginsel zijn er twee gemeentelijke geldstromen beschikbaar voor kunst en cultuur: vierjarige subsidies voor de grote
instellingen in het Cultuurplan (op dit moment 77 organisaties); en verschillende regelingen voor incidentele en
projectsubsidies. In de sectoranalyse wordt gepleit voor
meer flexibiliteit in het subsidiesysteem. Onder de kop ‘Cultuurplan remt vernieuwing’ wijst de Rotterdamse Raad voor
Kunst en Cultuur erop, dat “de huidige Cultuurplanperiode
zich kenmerkt door weinig vernieuwing en doorstroom. Dat
budgetten krompen of gelijk bleven, maakt het lastig ruimte
te scheppen voor nieuwkomers.” Ook de Uitgangspuntennota doet zorgelijk over het ontbreken van vernieuwing bij
de in het cultuurplan opgenomen instellingen. Onder de kop
‘filevorming’ erkennen de auteurs dat er een ingebouwde
rem op vernieuwing in de sector is: “De gewenste ruimte
voor vernieuwing blijkt echter lastiger te realiseren: er is
maar weinig ruimte voor nieuwe spelers, de doorstroom
binnen het cultuurplan is beperkt. En stilstaand water leidt
tot zuurstoftekort.”
Deze formuleringen roepen vraagtekens op, want ze suggereren dat vernieuwing in de sector vooral plaatsvindt door
nieuwkomers toe te laten tot het cultuurplan. Dat wekt op
het eerste gezicht grote verbazing. Immers, voor de hand liggend is dat vernieuwing ook en misschien wel voornamelijk
plaatsvindt binnen instellingen die vier jaar zekerheid hebben en daardoor wat makkelijker kunnen experimenteren
en vernieuwen. Subsidie onttrekt de instellingen gedeeltelijk
aan het marktmechanisme en geeft ze een zekere vrijheid
ten opzichte van de wensen van de consument. (De bakker

om de hoek kent die voordelen niet.) De niet of incidenteel
gesubsidieerde organisaties die niet in het cultuurplan zitten moeten veel meer rekening houden met de eisen van
‘de markt’ en kunnen daardoor minder experimenteren en
dus vernieuwen.
Zo werkt het blijkbaar niet. Waarschijnlijk speelt een verzwegen vooronderstelling in beide teksten een rol: Bestaande
cultuurplaninstellingen zijn te log, te inflexibel en lijden juist
op het punt van vernieuwing onder een gebrek aan tucht van
de markt. Nieuwkomers zijn nodig om het veld in beweging
te krijgen. Ze dagen de bestaande instellingen uit om te vernieuwen. Wat dit betreft lijken culturele ondernemers wel
op andere ondernemers. Ook van ondernemers in andere
sectoren wordt gezegd dat ze risicomijdend werken, zich
te veel naar binnen keren en te weinig inhaken op technologische ontwikkelingen. Nieuwkomers op de markt zijn
vaak nodig om die markt in beweging te krijgen. Het is in de
wereld van kunst en cultuur niet anders en daaruit kunnen
we dan impliciet de bevestiging lezen
dat culturele instellingen al lang
ondernemer zijn geworden.

Fonds
Hoe krijgen we beweging
in de wereld van kunst
en cultuur? Daarop hebben de auteurs van de
uitgangspuntennota
iets bedacht, en wel de
oprichting per 2017 van
“een Stadsfonds voor Kunst
en Cultuur dat ruimte biedt
aan zowel experiment en innovatie als aan grootschalige manifestaties. Dit fonds wordt gebaseerd op publiek-private samenwerking, hanteert een variatie aan ondersteuningsvormen,
en wordt geleidelijk uitgebouwd.” Dit voorstel komt als een
duveltje uit een doosje. Noch in het coalitieakkoord noch in
het werkprogramma van het college wordt over de instelling
van zo’n fonds gesproken, evenmin als in de Sectoranalyse
2015. Waarom dan toch zo’n fonds instellen? Argumenten
ontbreken in de tekst. De hiervoor geciteerde doelstellingen van het fonds klinken nog vaag en onschuldig, maar

“Culturele instellingen
zijn al lang ondernemer
geworden.”
zal een dergelijk fonds niet snel zijn onschuld verliezen?
Problemen gaan immers ontstaan op het moment dat de
‘filevorming’ daadwerkelijk wordt aangepakt en bestaande
cultuurplaninstellingen voortaan verwezen worden naar
het Stadsfonds om ruimte te maken voor nieuwkomers. Zo’n
verwijzing naar een fonds hebben we eerder meegemaakt
op rijksniveau. Instellingen die in het cultuurplan zaten en
daar langjarige zekerheid hadden werden vanaf een bepaald
moment verwezen naar de cultuurfondsen zoals Mondriaan
Fonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie.
Dat mechanisme is ook op stedelijk niveau denkbaar: alleen
nog een handjevol grote instellingen (theaters, musea, SKVR,
grote festivals met eeuwigheidswaarde) in het cultuurplan,
de rest krijgt jaarlijks of tweejaarlijks een fondsbijdrage. Is
dat de bedoeling? Of blijft het cultuurplan even omvangrijk
als nu, maar alleen met gedeeltelijk andere instellingen erin
ter wille van de doorstroming?
De systematiek van een fonds heeft een voordeel voor
de gemeente en een voordeel voor de culturele instellingen. De gemeente kan makkelijker bezuinigen. Je knijpt
de geldstroom naar het fonds (wat) af en wie daarvan het
slachtoffer wordt weet je niet op het moment dat je bezuinigt: het fondsbestuur mag later de slachtoffers aanwijzen.
Geen klagende instellingen meer bij gemeenteraadsleden
over de vloer. Geen lobby, want wie de dupe wordt van een
bezuiniging staat niet vast op het moment van besluitvorming. Anderzijds hebben fondsen de neiging om vooral op
grond van inhoudelijke, artistieke criteria te besluiten over
toekenning van middelen. Commissies en besturen van
fondsen slaan minder acht op maatschappelijke doelstellingen of politieke wensen.
De kans op depolitisering van het cultuurbeleid
wordt met de instelling van een stadsfonds vergroot.
Met de instelling van een fonds wordt de sector autonomer, krijgt ze minder directe politieke sturing en
wordt de afstand tot de politiek groter. Dat zou op zich
een vreemde uitkomst zijn van een proces dat begon
met een coalitieakkoord en een collegeprogramma dat
nadrukkelijk in het teken staat van maatschappelijke
verantwoordelijkheid en economische relevantie van de
culturele sector van Rotterdam. In het licht van de geschie-

denis is het minder vreemd: het Nederlandse cultuurbeleid
heeft altijd al in het teken van depolitisering gestaan. Dat
cultuurbeleid in Rotterdam op dit moment in de portefeuille
van een D66-wethouder zit zal daar ook wel bij helpen.
Er zijn meer vraagtekens te plaatsen bij het voorstel
om een stadsfonds in te stellen. Er wordt gesproken over
publiek-private samenwerking. Blijkbaar verwacht men dat
het bedrijfsleven geld in het fonds gaat storten. Maar waarop
is die verwachting gebaseerd? Hoeveel gaat de gemeente
zelf extra in het fonds storten of wordt het uitsluitend het
verschuiven van bestaande middelen? Waarom dan zo’n
ingewikkelde operatie? Wat gaat momenteel niet goed dan?
Een zorgvuldige analyse ontbreekt op dit punt.
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• HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?, GOOD STOCK ON
THE DIMENSION FLOOR: AN
OPERA (FILMSTILL), 2014,
COURTESY SIENNA SHIELDS

Eenzijdig stuk
De Uitgangspuntennota is het stuk waar drie partijen hun
handtekening onder hebben gezet, de culturele instellingen, de adviesraad (tevens beoordelaar van de plannen
van de instellingen) en de gemeente Rotterdam. Toch is
het een eenzijdig stuk. De instellingen harken allerlei taken
en verantwoordelijkheden naar zich toe, maar een visie of
standpunt van de gemeente of van de adviesraad komen
we er eigenlijk niet in tegen.
Een uitgesproken standpunt van de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur is in het gehele stuk niet te
vinden en de gemeente beperkt zich tot twee magere
toezeggingen: “De gemeente gaat de mogelijkheden
voor het gebruik van leegstaande panden verruimen,
zodat meer ruimtewensen kunnen worden gehonoreerd.” Een herhaling van eerdere toezeggingen. En: “De
gemeente zet zich in om het cultuuronderwijs te versterken door het een vaste plek te geven in het lesprogramma.”
Ook al zo’n vage uitspraak die decennium na decennium
door de gemeente wordt herhaald. Waarom eigenlijk een
uitgangspuntennota van drie partijen als het vijftien pagina’s
lang alleen maar gaat over wat slechts een van die partijen
vindt en wil?
Was dit geen mooi moment geweest om, als er toch zo
nodig samen een verhaal moest worden geschreven, nu maar
eens gezamenlijk helder te formuleren waar het met kunst
en cultuur in Rotterdam naar toe moet? Hoe gaat straks de
Gemeenteraad beoordelen of de plannen van de instellingen
okay zijn, of het cultuurplan van het college van B&W zinvolle
keuzes maakt, of de adviesraad zijn werk goed doet? Dat kan
toch alleen als er iets als een ‘visie’ op de toekomst van de
sector in onze dynamisch stad ligt. De Uitgangspuntennota
depolitiseert kortom op twee manieren: door de instelling
van een stadsfonds op afstand van de gemeente en door
eigenlijk geen uitgangspunten te formuleren en de instellingen maar een beetje hun eigen gang te laten gaan. Dat
laatste mag van mij, dat past zelfs prima in de Nederlandse
bestuurlijke traditie, maar waarom dan dit stuk, waarom
niet volstaan met het ontwerpen van een keurig ambtelijk
formulier waarin de instellingen netjes binnen de lijnen hun
gegevens kunnen inleveren en hun wensen formuleren?

Opwindende tijd
We gaan hoe dan ook een opwindende tijd tegemoet. Na
een krachtig begin met een coalitieakkoord en een werkprogramma deinst de gemeente nu terug voor het doen van
inhoudelijke uitspraken. Het woord is aan de instellingen,
de gemeente houdt voorlopig de kaarten tegen de borst.
De instellingen zullen de komende maanden hun aanbod
formuleren waarin ze zich scherp moeten profileren: Ben
ik cultureel ondernemer en waaruit blijkt dat? Kan ik een
publiek bedienen, waar zit dat en hoe bereik ik dat? Ben ik
vernieuwend bezig en hoe doe ik dat? De komst van een
Stadsfonds voor Kunst en Cultuur gaat straks de vraag beantwoorden welke instelling ‘eeuwigheidswaarde’ heeft en wie
tot de toevalligheden van het culturele bestaan behoren. Zo
kan de vraag gesteld worden of het International Film Festival wel of niet in het cultuurplan thuis hoort) Geeft daarbij
het economisch gewin voor de stad de doorslag en worden
instellingen op hun ondernemerschap gehonoreerd, zoals
de tendens is in coalitieakkoord en collegeprogramma? Of
gaat het meer om de culturele betekenis van de activiteiten? Slaagt een fondsbestuur er in om daadwerkelijk geld
van buiten de sector naar binnen te trekken of wordt het
een kwestie van verdeling van de armoede? Gaat de doorstroming in het cultuurplan lukken en welke publieksgroepen worden straks door de nieuwkomers gerepresenteerd?
Welke publieksgroepen gaan straks hun
aanbod missen? Over ruim een jaar
weten we het. • HB

NO HUMANS
INVOLVED
Een discours over Zwarte identiteit

I

n het afgelopen jaar heeft Adusei-Poku
zich ingezet om een brug te slaan tussen
het artistiek programma van Witte de With
en haar academische interesses, waarbij ze
diverse momenten van uitwisseling over de
Zwarte identiteit ontwikkelde tussen de creatieve sector en de academie. De sluitsteen
van haar Fellowship was de tentoonstelling NO HUMANS INVOLVED, die 22 mei
opende en liep tot 16 augustus 2015. AduseiPoku was co-curator van de tentoonstelling
die draaide om het werk van het multidisciplinaire kunstenaarscollectief HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN?
NO HUMANS INVOLVED toonde uiteenlopende media, waaronder geluidsinstallaties, drukwerk, video, beeldhouwwerk en
multimedia installaties, en onderzocht hoe
het Zwarte lichaam en de Zwarte identiteit
voortdurend ondermijnd worden. De centrale vraag hierbij was: “Wat betekent het om
mens te zijn in een wereld waarin de menselijkheid van Zwarte mensen voortdurend
betwist wordt?” Deze vraag is des te dringender gezien actuele incidenten van politiegeweld en raciale conflicten, niet alleen in de
Verenigde Staten, maar ook in Nederland
(denk aan de schietpartij in Charleston en
de dood van Mitch Henriquez in Den Haag
deze zomer).
Tijdens dit project werkte Adusei-Poku
nauw samen met het team van Witte de With
Center for Contemporary Art om een debat
te creëren tussen spelers in het culturele
en educatieve veld van Rotterdam over de
onderwerpen van de tentoonstelling, om
de noodzaak voor een eigen discours over
culturele diversiteit te onderzoeken en te
zien wat er nodig is om dit te genereren.
Adelheid Smit, PR en Communicatie Associate bij Witte de With, was betrokken bij
dit proces en verzorgde de communicatie
over de inhoud van de tentoonstelling voor
het Nederlandstalig publiek. In de volgende
conversatie bespreken Nana Adusei-Poku
en Adelheid Smit het proces naar en de uitkomst van de tentoonstelling, vooral binnen
de Nederlandse en Rotterdamse context.
We hebben tijdens het project veel discussies gehad over verwoording en contextualisering. Wat denk je achteraf gezien dat
AS:

• Tekst: Adelheid Smit

Elk jaar nodigt de directeur van Witte de With Center for Contemporary Art
in Rotterdam een Curatorial Fellow uit om naar Rotterdam te komen voor
een onderzoekstraject, dat wordt afgesloten met een tentoonstelling. Voor
2015 was deze Curatorial Fellow Nana Adusei-Poku, lector Culturele Diversiteit aan de Hogeschool Rotterdam en docent Media Arts aan de Zürcher
Hochschule der Künste in Zürich.
de obstakels waren en hoe zijn we daar mee
omgegaan? Heb je het idee dat we stappen
hebben gemaakt en wat denk je dat de volgende stap is?

nen Witte de With, dat is al een vooruitgang,
denk je niet? Ik bedoel niet dat dat bewustzijn er eerder niet was of is, maar ik heb veel
geleerd door onze gesprekken.
Wat denk je zelf? Zouden we dit proces
misschien transparanter voor andere instituten in Rotterdam moeten maken?

NAP: Ja zeker, de verwoording was een van
onze grootste uitdagingen. De discussie die
ik me het meest levendig kan herinneren,
was dat we niet wisten hoe we met de term AS: Ik ben het met je eens dat de begrippen
Black Diaspora moesten omgaan, toch? De Black en Diaspora niet gebruikt worden als
hindernis daarbij was de vertaling van Black, politieke termen, omdat die woorden sterk
maar ook van Diaspora. Black of ‘Zwart’ geladen zijn door hun historie: Black of Zwart
voelt als een stigma
heeft zich in Nederland niet tot een
omdat het woord
Black/black versus Zwart/zwart
politieke term ontzo vaak negatief is
Binnen het Black Arts discourse wordt het
wikkeld zoals dat wel
gebruikt, en Diaswoord ‘black’ veelal met een hoofdletter
het geval is in de VS,
pora heeft vanuit de
geschreven om aan te geven dat het niet
Engeland en de laatNederlandse geschieuitsluitend (huids)kleur aanduidt, maar
ste twintig jaar ook in
denis inderdaad een
verwijst naar een culturele, maatschappeDuitsland. Diaspora
sterke relatie met
lijke en politieke positie. Ook in dit artikel is
wordt daarnaast weer
de Joodse beweging
daarom gekozen voor het hanteren van dit
vooral geassocieerd
richting Israël. Wat
gebruik van hoofdletters. Het gesprek tusmet de Joodse Diasdergelijke woorden
sen Nana Adusei-Poku en Adelheid Smit
pora, wat me in het
ook lastig maakt om
vond oorspronkelijk in het Engels plaats.
ze als politieke terbegin verbijsterde,
Om het problematische van de Nedermen te gebruiken is
aangezien het zo’n
landse taal voor het onderwerp Zwarte
volgens mij het nog
belangrijk begrip is
identiteit te demonstreren, is er bij dit
in postkoloniale thesteeds heersende
artikel voor gekozen om het gesprek zo
orie, sinds Paul Gilidee dat we binnen
letterlijk mogelijk naar het Nederlands te
roys boek The Black
onze multiculturele
vertalen (vertaling door Adelheid Smit).
Atlantic uit 1992.
samenleving überVoor mij is het
haupt geen ondermoeilijk om in te schatten of we met de ten- scheid zouden moeten maken, hoe naïef
toonstelling stappen hebben gemaakt aan- dat ook klinkt. Voortkomend uit de stappen
gezien mijn moedertaal niet Nederlands is; die zijn gemaakt op het gebied van culturele
bovendien zie ik die niet door de ogen van diversiteit in de jaren '80 en '90, lijkt het idee
de bezoeker. Het is een belangrijk proces vaak te zijn: “Culturele diversiteit hebben
geweest voor het project en onze samenwer- we allang gehad, laten we vooral niets zegking, waarmee ik bedoel dat we een bewust- gen wat onze homogeniteit kan doorbrezijn hebben gecreëerd over de complexiteit ken”. Uiteraard is recentelijk wel gebleken
van de taal en het postkoloniale discours bin- dat dit een illusie is, zeker na de rellen in

Den Haag lijkt het onderwerp weer op de
agenda te komen. Een ander kenmerk van
de Nederlandse omgang met culturele diversiteit is dat we niet spreken in huidskleuren,
maar mensen categoriseren aan de hand
van hun culturele achtergrond: we zeggen
dus niet dat iemand zwart is, maar dat hij
Surinaams is (ook al komt hij zelf helemaal
niet uit Suriname en zijn ouders ook niet).
Uiteraard is het Nederlandse idee van nietNederlands of allochtoon”’, zoals we het
half politiek correct noemen, volledig op
ras gestoeld: de ‘allochtoon’ wordt alleen zo
bestempeld vanwege zijn uiterlijke verschijning, een blonde Engelsman is net zo goed
niet-Nederlands maar zal nooit omschreven
worden als allochtoon.
Wat betreft vooruitgang, door termen als
Zwart en Diaspora regelmatig te hanteren
en bespreken is voor mij hun betekenis verschoven. Ik denk dat dat de eerste stap ook
is: een vocabulaire onderzoeken en ontwikkelen en dat vervolgens actief gebruiken,
jezelf de woorden eigen maken. Dat laatste
geldt wellicht nog sterker voor blanke mannen en vrouwen, om het gevoel te krijgen dat
dit ook hun discours is. En dit vocabulaire
delen met andere - en de eerlijkheid dient te
zeggen, vooral Blanke - culturele instituten
in Rotterdam lijkt me zeker noodzakelijk.
Als we even teruggaan naar de bezoekers
van de tentoonstelling, de ontvangers zogezegd, wat denk je dat de tentoonstelling uiteindelijk communiceerde? Hoe verhoudt
NO HUMANS INVOLVED zich tot de Rotterdamse en Nederlandse problematiek
rondom culturele diversiteit?
Ik kan niet zeggen dat de tentoonstelling een eenduidige boodschap of communicatie uitdrukte, voor mij was de expositie
meer een soort intieme dialoog. Het werk
thewayblackmachine bekritiseerde natuurlijk de manier waarop politiegeweld tegen
Zwarte lichamen wordt weergegeven in de
Amerikaanse media, maar de recente dood
van Mitch Henriquez doet beseffen dat we
met dit probleem ook in Nederland, en ik
zou zeggen in Europa, te maken hebben.
Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat Culturele Diversiteit overal verband
mee houdt, of er nu gekleurde personen
NAP:
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onderdeel van een tentoonstelling zijn of
niet. Sinds de jaren '90, met de opkomst van
het neoliberalisme is Diversiteit een belangrijke tendens in politieke kringen, in de zin
dat Diversiteit vaak wordt gebruikt voor het
promoten van bepaalde politieke agenda’s,
zonder dat daarbij echt gekeken wordt naar
de kern van ongelijkheid. Deze instrumentalisering van Diversiteit zie je bijvoorbeeld
terug in speciale programma’s die gemaakt
zijn om etnische diversiteit binnen organisaties te vergroten, maar diversiteit wordt
daarmee een indicatie van anders zijn. Oftewel, iedereen die niet behoort tot de dominante, blanke norm wordt bestempeld als
anders, waardoor traditionele hiërarchieën
in onze samenleving gewoon worden gereproduceerd. Voor mij is het vooral belangrijk dat bewustzijn ontstaat dat verschillen
erkent zonder hiërarchieën te creëren, dat
dit bewustzijn de kennis en esthetiek stimuleert van mensen die normaliter tot de
periferie worden teruggedrongen. Wat de
tentoonstelling in elk geval teweegbrengt is
een hoop onzekerheid onder bezoekers die
niet eerder met dit onderwerp in aanraking
zijn gekomen. Volgens mij is dit een productieve staat van onzekerheid, die hopelijk
nieuwsgierigheid oproept om meer te leren.
Een van de vaak terugkerende tegenstrijdigheden van die onzekerheid is dat de discoursen rondom Gender, Queer, post- en dekolonisatie buiten de mainstream – oftewel de
populaire cultuur en politiek – zijn gehouden,
terwijl Zwarte beeldende kunsten (Black
Arts) toch zo enorm gegroeid zijn. Kenners
van die discoursen zijn slecht vertegenwoordigd binnen ons onderwijssysteem, (inter)
nationale politiek, maar ook in theaters en
musea. Daarom is het voor zowel instituten
als individuen zonder voorkennis moeilijk
om deze discoursen te begrijpen.
Aan de andere kant heb ik zoveel positieve feedback gehad, zoveel mensen menen
dat het discours rondom rassenproblematiek veel meer besproken moet worden in
Nederland, dat ik me sterk aangemoedigd
voel om aandacht voor dit onderwerp te
blijven vragen.
AS: Uiteindelijk was de tentoonstelling vooral

een ervaring, een fysieke ervaring, mensen
reageren sterk op het betreden van de installaties, de geluiden en de duisternis van de
tentoonstelling. In dat opzicht denk ik niet
dat de afstand tot de discoursen die je noemt
erg problematisch was voor het waarderen
van de tentoonstelling, maar ik denk wel dat
een dieper begrip aan sommige bezoekers
voorbij ging, ook door de vele referenties
naar Afro-Amerikanen en de Amerikaanse
context. De onzekerheid die je noemt kan
nieuwsgierigheid opwekken, maar er is een
fijne grens tussen nieuwsgierig worden en
je verloren voelen, het gevoel krijgen dat
dit niet jouw verhaal is. Ik denk dat Witte
de With een plek is die voor die onzekerheid moet gaan en juist die onderwerpen
moet aankaarten die eerder genegeerd
werden of obscuur waren. Gedurende onze
korte geschiedenis van 25 jaar hebben we
vaker aandacht gevraagd voor onderwerpen en kunstenaars die enkele jaren later
mainstream werden, dus laten we hopen
dat deze tentoonstelling hetzelfde effect zal
hebben. Recentelijk lijken de Nederlandse
media dit onderwerp ook steeds meer te
omarmen (ook al is dat nog vaak vanuit een
Amerikaanse perspectief ), dus de Zwarte
identiteit weet langzaam ook weer zijn weg te
vinden in de Nederlandse samenleving. In de
muziek zag je dit recentelijk terug in de clip
Zo doe je dat van Fresku, waarin hij zichzelf
wit schildert en met teksten als “Hilversum
wil blanke rappers perse. Geen blackface,
nigga” commentaar geeft op het gebrek aan
muziek van gekleurde rappers op onder
andere radio 3FM. In het nieuws kwam het
onderwerp onder andere ter sprake in NRC
Handelsblad. In deze krant wist een recensie
van diverse Afro-Amerikaanse publicaties
door Guus Valk met de titel Nigger, are you
crazy? Hoe vernietig je de zwarte identiteit van
31 juli 2015 in Amerika nog een kleine rel te
genereren. En in de Groene Amsterdammer
op 15 juli jl. verscheen het artikel ‘Sorry ik
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• TIANA MARENAH, EXODUS, 2015, MIXED MEDIA, FOTOGRAAF CASSANDER EEFTINCK-SCHATTENKERK, INSTALLATIEFOTO VAN
NO HUMANS INVOLVED DOOR HOWDOYOUSAYYAMINAFRICAN? IN WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART 2015

dacht dat je een Marokkaan was’, door Hassan Bahara, over racismebegrippen als white
privilege uit de Verenigde Staten en over de
vraag of die toepasbaar zijn in Nederland.
Wat zijn concrete volgende stappen na het
project bij Witte de With?

die afkomstig zijn van de Zwarte Diaspora
en hoe vaak we elkaar treffen op allerlei
plekken in de wereld; dat is zo bijzonder en
mooi. Wat nog veel verbluffender is, is dat
vele Zwarte academici in andere delen van
de wereld hetzelfde theoretische discours
gebruiken en over dezelfde problematiek
NAP: Ik hoop dat ons onderzoeksproject bij de
nadenken, hoewel ze niet dezelfde context
Willem de Kooning Academie, WdKA makes van de Diaspora delen. Dit kan geen toea Difference, zal uitlopen op een conferen- val zijn, noch is het gerelateerd aan essentie en een performance avond, wat een vol- tialisme. Het houdt vooral verband met de
gende mogelijkheid is om het onderwerp historisch ontstane structuren waarin we
binnen de kunstacademies onder de aan- leven, die een machtssysteem reproduceren
dacht te brengen.
dat probeert Zwarte gedachtegoed, kunst en
wetenschap te ondermijnen. Ik weet dat de
AS: Tijdens het project hebben we luncheons
Afro-Amerikaanse cultuur in Nederland vaak
georganiseerd met verschillende mensen uit wordt gezien als dominant en onwetend,
het culturele veld die zich bezighouden met en een deel van die kritiek is terecht, maar
culturele diversiteit. Dit was een vruchtbaar ik zie meer potentie in een debat over deze
format, maar echt nog in zijn beginstadium kritiek dan het onderwerp niet te bespreken.
Ik had een gewelVolgens mij is het
interessant om dit
dig gesprek met
verder uit te wereen van onze
ken, een grotere
gastsprekers na
“Belangrijk is dat vergroep mensen
afloop van het
te betrekken en
schillen erkend worden symposium Between Nothingness
er wellicht zelfs
zonder hiërarchieën te and Infinity, Kara
publieke sessies
van te maken. Wat
Keeling. Zij gaf
scheppen.”
me steeds aan het
aan dat we een
onderwerp opmethodologie
missen (en ik zou
valt is namelijk
dat mensen sterk de behoefte hebben hun zeggen ook een vocabulaire) dat ons de mideigen ervaringen te delen, om hun eigen delen geeft om een bewustwording van de
visie te koppelen aan een groter discours.
problemen in de diverse Diaspora's te geneTijdens je inaugurele rede A Stake in the reren, zonder de context aan te tasten door
Unknown die op 18 november 2014 plaats- onjuiste vertalingen. Ik kan deze last niet op
vond bij Witte de With, bevroegen een paar me nemen en vanuit de Nederlandse Zwarte
van je respondenten de relevantie van het gemeenschappen hiermee werken, maar ik
Angelsaksische theoretische kader rondom kan wel gebruik maken van de Duitse voorZwarte beeldende kunst voor de Nederlandse beelden van Schwarz-sein en Afro-Deutsch,
situatie. Hoe zie je dat nu en is je perceptie termen die racistische namen voor Zwarte
op het onderwerp in Nederland sindsdien mensen in Duitsland hebben kunnen ververanderd?
vangen. Als er binnen Zwarte groepen in
Nederland geen verlangen is om de taal te
NAP: Mijn beeld hiervan is sindsdien zeker
veranderen en continue actie te ondernemen
niet veranderd. Als Zwarte Vrouw die zich verwacht ik weinig verandering, wat ik erg
thuis voelt en geleefd heeft binnen diverse pijnlijk vind, maar er is hoop. Blanke mensen
vormen van Diaspora's ben ik nog steeds zullen die verandering niet najagen, waarom
van mening dat er geen ‘buiten de Diaspora’ zouden ze? Het is zo comfortabel om tot de
bestaat. Of ik nu in Nederland, Engeland of norm te behoren en aan de macht te zijn. Hoe
Duitsland ben, ik herken altijd iets in de denk jij daar over, daar ben ik benieuwd naar.
Zwarte en Afrikaanse Culturen die ik tegenkom en er zijn altijd structurele vormen van AS: Zoals we eerder bespraken, dit gegeven
uitsluiting van Zwarte mensen gaande, die van een vocabulaire is essentieel om welke
tonen hoe historisch verstrengeld de rela- onderwerp dan ook te bespreken, en ik denk
ties zijn tussen het Afrikaanse Continent en dat de link leggen met de Duitse context veel
het Noordelijke Westen (Global North). Ik vruchtbaarder is voor de Nederlandse situatie
noemde Mitch Henriquez al, maar zo ver dan de Amerikaans/Britse context. Mogelijk
hoef ik niet eens te gaan. Als het gaat om vergroot het veelvuldig gebruik van Engelse
de praktijk van de Diaspora en over esthe- termen juist de afstand van het onderwerp,
tiek is er altijd uitwisseling geweest tussen de discussie moet gevoerd worden vanuit ons
verschillende mensen binnen de Diaspora eigen perspectief. Daarbij hoef je het internaop een esthetisch niveau. Ik denk aan de tionale discours dat jij omschreef natuurlijk
diversiteit en een veelheid van perspectieven niet te negeren, daar valt inspiratie te vinden
binnen mijn eigen netwerk van academici voor kennis en een vocabulaire dat aansluit

bij een Nederlands discours.
Wat betreft de positie van blanke mensen in deze discussie vind ik het moeilijk om
namens ‘alle blanke mensen’ te spreken, daarvoor lopen de visies (ontstaan op grond van
allerlei sociaaleconomische verschillen) te
veel uiteen, maar ik kan wel voor mezelf spreken. Ik denk dat verandering altijd moeizaam
gaat, zeker vanuit een comfortabele, veilige
positie, maar ik denk wel dat die urgentie er
zou moeten zijn en voor mij is die er ook. Ik
bedoel dat als Blanke mensen daadwerkelijk
geloven in de vooruitgang van de mens, dat
het volstrekt onmogelijk is om die vooruitgang
te bereiken terwijl ze ‘Zwarte mensen achter
zich laten’, dat is een kunstmatige vooruitgang
die geen stand zal houden. Vanuit mijn persoonlijke perspectief voel ik me verbonden
met de problemen rondom culturele diversiteit en ongelijkheid omdat ze vaak lijken voort
te komen uit dezelfde historisch gewortelde
machtsstructuren die ook vrouwen benadelen. Dat is wellicht ook de reden dat ik mezelf
niet zie als onderdeel van “de norm”, eigenlijk
denk ik dat de enige norm, of het enige semineutrale lichaam, dat van de heteroseksuele,
blanke man is. Ik vermoed dat je het gevoel
van uitsluiting ervaren moet hebben om er
sympathie voor te krijgen. Als Blanke mensen
hier bewust van zijn zullen ze uiteindelijk hier
eenvoudigweg naar moeten handelen. Maar
het is een intern proces en een worsteling:
het herkennen van de stereotypen in je geest,
eerlijk kijken naar je eigen racisme, je vooroordelen en dus je eigen ego doden. Daarom
hield ik ook van de referenties naar de dood of
het ‘niet-zijn’ in de tentoonstelling, omdat het
aanwees wat we moeten ervaren om vooruit
te komen.
Naast dit individuele streven is er ook een
noodzaak voor institutionele verandering,
wat denk je dat er moet gebeuren binnen
Rotterdam en Rotterdamse kunstinstellingen
en academies op het gebied van culturele
diversiteit?
Dat is een moeilijke vraag, ik denk
dat er meerdere pogingen parallel moeten
lopen en zoals we van de lunchsessies tijdens het project hebben geleerd is er wel
degelijk veel gaande. De vraag is: waar start
een verandering in bewustzijn? Er kunnen
structurele methodes gehanteerd worden,
zoals het invoeren van quota op basis van
minderheden en sekse. Een andere verandering zal via taal bereikt kunnen worden en
de manier waarop bepaalde onderwerpen
worden gerepresenteerd. Maar een van de
belangrijkste veranderingen is het creëren
van goede netwerken en verbonden tussen
culturele spelers en producenten die in het
veld werken. Het proces rondom en het werken met het onderwerp Culturele Diversiteit is langzaam en frustrerend, vaak staan
mensen bloot aan systematisch geweld. Je
moet niet onderschatten wat de psychologische impact van dit geweld is; het leidt er
vaak toe dat activisten hun projecten in de
steek laten. Dit is precies waarom een sterk
netwerk en een gezonde balans essentieel
is, omdat anders het heersende systeem het
overneemt en je weer opnieuw kunt beginnen. Dit werk vraagt veel kracht en een dikke
huid, omdat je wordt gezien als een hinderlijke horzel, als Socrates, als een stoorzender,
een angry black woman of – en dat vind ik
de grappigste – als een racist. Hoe dan ook
roep je deze reacties op als je de vinger op de
zere plek legt, of je wordt geconfronteerd met
ontkenning en kleurenblindheid. Daarom
denk ik nog steeds dat er een sterke alliantie
van mensen in Rotterdam moet komen die
samen aandacht voor deze problemen kan
vragen. We werken eraan.
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De gedroomde toekomst
van Rotterdam

NAP:

Ik kan hier alleen maar aan toevoegen
dat, net zoals bij de luncheons op kleine
schaal gebeurde, het belangrijk is dat dit netwerk zijn wortels heeft in een diverse groep
denkers en activisten, en dus niet alleen binnen de kunstwereld leeft of uitsluitend uit
minderheden bestaat. De “horzels” moeten
uit alle hoeken en gaten van de samenleving
komen. • AS

• ROTTERDAM,
VOORJAAR 2015.
RECHTS IS DE
KANTOORTOREN
FIRST ROTTERDAM TE ZIEN, HIER
NOG VOLOP IN
AANBOUW.

• Tekst: Arnold Westerhout • Fotografie: Ossip van Duivenbode

Poortgebouw

23 juli 2015 werd het laatste geveldeel op
First Rotterdam gehesen. De bouw van dit
kantoorgebouw is voorlopig de laatste in een
lange reeks bouwprojecten in de binnenstad.
Het is schuin tegenover het Centraal Station
verrezen, dat meer nog de voltooiing van het
lang gedroomde Rotterdam symboliseert; bijna
vijftig jaar na de oplevering van Concert- en
Congresgebouw de Doelen.

Station Roosendaal, een doordeweekse middag in juli.
Nederland is getroffen door een hittegolf die records breekt.
Voor het eerst in lange tijd zit ik in de internationale trein in
de richting van Rotterdam. Ik ben de enige Nederlander in
het treindeel dat stampvol zit met (zo te zien en horen) Fransen, Belgen, Engelsen en zelfs een groep jonge Oekraïners.
Achter mij zit een vrouw luid te bellen. Haar Afrikaans-Franse
stem dringt door de muziek op mijn oren heen. De coupé
stinkt naar zweet. Er valt niet te ontkomen aan mijn medereizigers. Ze zullen eerder die dag wel in België geland zijn,
onderweg naar Amsterdam. Misschien voor een stedentrip
of een studiereis.
Voorbij Roosendaal wordt ons een zeldzaam, zonovergoten Hollands landschap van dampend hete weilanden
en in fel licht schitterende rivieren voorgeschoteld. Zulke
uitzichten zie je eigenlijk alleen op schilderijen. We razen
langs koeien die in groepjes onder bomen staan. Voorbij
het Hollands Diep en de Biesbosch, tot aan Dordrecht, zijn
honderden populieren ordentelijk geplant tussen spoorlijn
en snelweg. Onmiskenbaar Nederland. Bij Dordrecht neemt
de bebouwing toe en begint het landschap te verrommelen.
We doorkruisen het zuidelijke deel van de randstad over een
parcours van imposante bruggen, tunnels en viaducten.
Ter hoogte van station Rotterdam Zuid rijden we langs
misschien wel de meest prominente achterbuurt van ons
land. Wasgoed, schotelantennes en een geïmproviseerd
opblaaszwembadje op één van de smalle balkonnetjes, vlak
langs het spoor. Ook dit is Nederland. Of eigenlijk: een eerste
kennismaking met Rotterdam. Dan de koele spoortunnel in.

AS:

“Met de invulling van dit
gebouw in deze uiterste
hoek van de hoogbouwzone
is meer dan ruwweg het
profiel van de stad bekend.”

Ik ben misschien de enige in de coupé die weet welke stad
meters boven de trein te zien is. Het kleurrijke Station Blaak
licht even later vluchtig op.
Langzamer rijdend stijgen we op, terug naar de hittegolf.
Zou de verrassing groot zijn? Hoge, moderne gebouwen,
lange zichtassen, brede wegen. De dame achter mij ratelt
achteloos door, maar de Oekraïense studenten kijken zwijgend naar buiten. Tot dat moment had de beroemde eindbestemming van hun lange reis vast het beeld bepaald dat ze
van Nederlandse steden hadden; smalle watertjes, bakstenen
grachtenpandjes, Delftse stoepjes. Had deze stad die ook
eens, vragen ze zich wellicht af.
Ook de reizigers die Rotterdam al kenden kijken met verwondering uit het raam van de trein. Je laatste herinnering
aan Rotterdam is snel achterhaald. Het gezicht van deze
stad is blijven veranderen. Zoveel wordt meer dan duidelijk
wanneer we het bad van licht binnenrijden dat de spooroverkapping van Rotterdam Centraal sinds een jaar of wat
geworden is.
Een handjevol reizigers, inclusief koffers, stapt met mij
uit. Ik kan niet nalaten om me op de roltrap naar beneden
voor te stellen hoe de stad zich verder aan hen zal ontvouwen. De ruimtelijke ervaring op het perron wordt teniet
gedaan in de drukke reizigerspassage met z’n winkeltjes
en eettentjes. Deze plek doet vast denken aan de luchthaven waar ze eerder die dag nog waren. Heel anders wordt
dat dichterbij de stationshal. De vloer van rood-vlammend
natuursteen loopt hier iets op en vertraagt als vanzelf de
wandeling. De meeste bezoekers die voor het eerst op het
punt staan de hal te betreden, zullen even stil willen staan
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• DE DOELEN VAN BOVENAF GEZIEN, MET OP DE ACHTERGROND FIRST ROTTERDAM IN AANBOUW.

om de enorme ruimte die zich voor hen opent op te nemen.
In de hoeken zijn winkels en koffiebarretjes. Mensen lopen
kriskras door de ruimte. De stad begint eigenlijk op dit overdekte plein.
Het is vanaf hier ook alsof de langs een scherpe vouw
hoger wordende kap je voorwaarts stuurt. Als vanzelf loop
je verder door de wat donkere hal in de richting van de lichte
wand van glas: het enorme venster waardoor de stad Rotterdam te zien is, van een afstandje, alsof op een sokkel
gepresenteerd, achter het open stationsplein.
Het Centraal Station geeft als infrastructurele hub uitdrukking aan het Rotterdam als internationaal verbonden stad.
Voor de goede orde: los van de haven. Langs de imposante
zichtassen geeft het tegelijk als een poortgebouw op prachtige wijze toegang tot de stad.

Contouren van Rotterdam
Aan de overkant van het stationsplein worden de laatste
geveldelen van het door de Architecten Cie ontworpen
kantoorgebouw First Rotterdam opgehesen. Hier komt het
nieuwe hoofdkwartier van Robeco. De toren is ondanks zijn
130 meter hoogte wat onopvallend. De kleurstelling en de
ritmering van de gevel sluiten mooi aan op het ertegenover
gelegen Groothandelsgebouw. Hoewel de oplevering voor
later dit jaar gepland staat, heeft het gebouw zijn definitieve
plaats in het stadsbeeld al ingenomen. En daarmee markeert
het kantoorgebouw het einde van een lange reeks, vrijwel
ononderbroken, ambitieuze projecten die in de jaren ’80
begon. Het project Forum Rotterdam, ook wel bekend als
‘de tweede Koopgoot’, werd op de lange baan geschoven.
De tegenstand die Boijmans’ Collectiegebouw treft zorgt
voor uitstel, en wellicht zelfs afstel van dat project. Dit geldt
ook voor het nieuwe Postkantoor, Rotta Nova, de toren in
de Gedempte Zalmhaven en meer omvangrijke projecten
waarvan vele amper bekend zijn onder het brede publiek.
Anders dan zijn naam misschien doet vermoeden is First
Rotterdam het laatste grote, beeldbepalende gebouw dat
op de rol stond. Als vanzelf is daardoor zoiets als een pauze
opgelegd aan Rotterdam.
Ik weet natuurlijk dat altijd aan de stad geschaafd zal worden en ook dat met alleen de bouw van –zeg- een kantoortoren niet onmiddellijk een stad als voltooid beschouwd kan
worden. Sterker nog: Het is überhaupt idioot om te denken
dat een stad ooit af is.
Maar als je je ogen sluit en je probeert je een stad voor de
geest te halen, wat zie je dan voor je? De pleinen, de bekendste gebouwen en de skyline. Zoals wanneer je terugdenkt
aan een grote stad waar je lang geleden bent geweest of aan
een film als Metropolis. Rotterdam heeft zijn belangrijkste
contouren gekregen. Met de invulling van dit gebouw in deze
uiterste hoek van de hoogbouwzone is meer dan ruwweg het
profiel van de stad bekend.
Als ik door de schuifdeuren van het station stap, markeer
ik dit specifieke moment op deze zomerdag als een belangrijk
moment. Een stad die vele jaren alleen in de hoofden en
op schetsen van stedebouwkundigen en architecten heeft

bestaan, is nu gerealiseerd. Als een zoektocht naar de oplossing van een puzzel. Als een zinsdeel waarvan door de loop
der jaren steeds meer letters verschenen. Ik zie vandaag
voldoende ingevuld om het antwoord te zien op de vraag:
wanneer begon de toekomst van Rotterdam? Dit moment.
Hier, op 23 juli 2015.

Dit moet Rotterdam zijn
Zoals vele Rotterdammers heb ik de vele bouwprojecten van
de afgelopen jaren op de voet gevolgd. En dat heeft door de
talrijke gelukervaringen iets verslavends gekregen. De laatste
jaren zijn in toenemende mate bijzondere projecten gereed
gekomen die de stad naar een hoger niveau hebben getild. Op
overtuigende wijze mag je wel zeggen, getuige de groei van
bezoekers en inwoners bijvoorbeeld. En niet alleen gebouwen als het Centraal Station, maar ook de openbare ruimte
is verbeterd en straten en stadsdelen zijn in een zondagspak
gestoken. Hele wijken waar je vroeger niet kwam zijn veranderd in populaire plaatsen om te wonen, vaak voor creatieve
ondernemers en kunstenaars waarvan wordt gedacht dat zij
aan het begin van een keten van vooruitgang staan. Wonen
in Rotterdam heeft iets van een eindeloze stedentrip met
steeds nieuwe, toffe plaatsen die je kunt ontdekken. Ik denk
aan de Fenixloodsen aan de voet van de Rijnhavenbrug in
Katendrecht, de Luchtsingel naar het Zomerhofkwartier en
de eerste keer dat ik de Markthal binnenstapte.
Tussen de Willemsbrug (oplevering 1981; de ene uiterste hoek van het centrumgebied) en First Rotterdam (de
andere uiterste hoek van het centrumgebied) zijn pleinen, tunnels, bruggen, woontorens, winkelcentra, musea,
kantoorgebouwen en parken gerealiseerd. Meer en meer
gaven die uitdrukking aan de huidige, zelfbewuste stad die
inmiddels hardop fantaseert over het huisvesten van de
Wereldexpo 2025: het absolute koningsnummer onder world
city events. Het organiseren van de wereldtentoonstelling is
zoiets als een jaar lang elke dag een tourstart. En al lijken
sportevenementen als deze weinig te maken te hebben met
de architectuur van een stad; iedereen die naar de laatste
tourstart in Utrecht heeft gekeken – of naar de etappe door
Rotterdam – weet hoe belangrijk het in beeld brengen van
plekken voor zo’n televisieprogramma is. Vooral maakt het
duidelijk op welke wijze architectuur gebruikt wordt om
de identiteit van een plaats voor het voetlicht te brengen.
Gebouwen en de notie van (de ervaring van) de identiteit
van plaatsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het
beroemdste reliek uit de geschiedenis van de wereldtentoonstellingen herinnert ons daar elke keer aan wanneer we het
pal boven het stadslandschap van de Franse hoofdstad uit
zien torenen: Dit moet Parijs zijn. En met een vergelijkbaar
effect bracht de Franse televisie tijdens het Rotterdamse
deel van de etappe prominent de Erasmusbrug in beeld.

Icoon van Rotterdam
Architectuur, vooral wanneer het gaat om publieke gebouwen, is de laatste 30 jaar steeds vaker spectaculair geworden.
Opvallend materiaalgebruik, ongewone vormentaal, uitzon-

derlijke afmetingen, daarmee gepaard gaande bouwkosten
en overschrijdingen hiervan: het zijn factoren die als vanzelf
de belangstelling hebben weten te wekken voor zogenoemde
iconische architectuur. Met Bilbao’s Guggenheim Museum
(architect Frank Gehry, oplevering 1996) als beroemdste
representant, is een overweldigende aandacht in een breed
palet van media, van vakliteratuur tot reisprogramma’s, ontstaan voor gebouwen die plaatsen opvallend en herkenbaar
moeten maken. Deze eigenschap is met het oog op de processen van globalisatie en daardoor groeiende inwisselbaarheid van plaatsen op zich makkelijk te verklaren. Gezien
de wereldwijde stedencompetitie is het van het grootste
economische belang dat steden zich op de kaart weten te
zetten, zich verbijzonderen, om investeerders, toeristen en
inwoners te trekken.
Het zijn ontwikkelingen die stellingen van de Franse filosoof Guy Debord in herinnering brengen. Hij schreef in 1967
in zijn boek La Societé du spectacle over het oppervlakkiger
worden van de samenleving onder druk van het kapitalisme.
Debord stelde onder meer dat culturen (aspecten en symbolen daarvan) in het teken komen te staan van consumeren
en dat dit gepaard gaat met een verlies aan authenticiteit en
verdieping. Ook in Rotterdam gaat de constructie van gebouwen die in de pers worden onthaald als ‘iconen’ gepaard met
een –excusez le mot- ronduit kapitalistische ontplooiing van
die plaatsen.
Elk dagblad noemde het Centraal Station hét nieuwe
icoon voor Rotterdam. Dit misschien in navolging van de
vele sprekers (waaronder directeuren van Prorail en NS en
de Rotterdamse burgemeester) op de openingsceremonie,
die vanachter het op de stationskap gelijkende katheder
over niets anders konden spreken dan het bombardement,
een zoveelste nieuw hart voor Rotterdam en dan nu, toch
eindelijk de inlossing van alle ellende, een waarachtig icoon
voor de ooit zo geplaagde havenstad.
Maar belangrijker voor de partijen die hun nek hebben
uitgestoken voor de realisatie van het project is het verdienen van geld. Uiteraard. Want door de efficiëntere indeling
van het stationsgebied (het zogenoemde Central District)
zijn nieuwe bouwkavels ontstaan voor toekomstige projectontwikkeling. Het nieuwe stationsgebouw biedt bovendien
ruimte aan een veelvoud aan winkels ten opzichte van de
vroegere situatie. In feite is na het sluiten van de toegangspoortjes de gehele ruimte die het Centraal Station is in het
teken komen te staan van consumeren.
Het uiteinde van de prachtige as die door de stationshal
loopt, wel beschouwd de mooiste plek van het hele gebied,
wordt treffend genoeg bezet door een drukbezocht paviljoentje waar de stad verkocht wordt aan bezoekers. Waar een
toerist, gegrepen door de overweldigende allure van Rotterdam die zich zojuist aan hem heeft ontvouwd na het verlaten
van de spoortunnel, die in een impuls met zijn rolkoffertje uit
de internationale trein is gestapt en heeft besloten zijn vrije
dagen in Rotterdam door te brengen, eenvoudig een hotel
kan boeken. En voor de dagtoerist zijn er plattegronden en
gidsjes te koop.
We lijken ons ontegenzeggelijk aangetrokken te voelen
tot zulke opvallende en over-gecommercialiseerde plaatsen,
getuige het succes ervan overal ter wereld. Dit wil echter niet
zeggen dat de ontwikkeling van iconische architectuur niet
problematisch kan zijn. Dit alleen al omdat de wildgroei van
iconische architectuur onvermijdelijk leidt tot een verdunning van de zeggingskracht van het –veronderstelde- iconische gebouw. Een risico van de propaganda van iconische
projecten is in feite een nog grotere hoeveelheid iconische
gebouwen, die in elkaars onmiddellijke nabijheid als vanzelf
elkaars individuele zeggingskracht zullen neutraliseren.
Zoals in Las Vegas of, erger nog misschien, in een pretpark
waar je van de ene rariteit naar de andere loopt. Toegepast
in de stedelijke context is het resultaat een gefragmenteerd
stadsbeeld; met als extreme het Hornbach-effect, waar landschapsarchitect Adriaan Geuze fijnzinnig op wees in de
uitzending van Zomergasten van 16 augustus 2015: Enorme
oranjeroze bouwmarkten met maffe kermisvlaggen op prominente zichtlocaties langs de snelwegen die de zintuigen
overprikkelen en die zich op geen enkele manier voegen
naar hun omgeving.
We hoeven misschien niet te verwachten dat een toren
als First Rotterdam opgenomen zal worden in een fotoklikreeksje van CNN.com, zoals met het nieuwe stationsgebouw wel gebeurde. Noch zal het de cover van het architectuurjaarboek sieren. Het gebouw durft zich echter te voegen
naar de omgeving. Het bestendigt de zeggingskracht van de
stedelijke context en verdient daarom lof.

Architectuur als herkenningsteken
Architectuur is van groot belang voor Rotterdam. En dan
vooral nieuwe architectuur. Als vanzelfsprekend worden
sinds de oorlog gebouwen als herkenningstekens van de
vooruitgang van de stad gecultiveerd. De iconenterminologie
wordt ook op die gebouwen toegepast, terwijl hun betekenis
veel dieper steekt dan de eigentijdse iconen. Het vieren van
50 jaar wederopbouw naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Doelen in 2016 is daar een treffend voorbeeld
van (zie www.wederopbouwrotterdam.nl). Een gebouw dat
in 1966 werd gezien als het sluitstuk van de wederopbouw
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wordt volgend jaar opnieuw op het schild gehesen om te
vieren dat de stad al 50 jaar het bombardement en de nasleep
daarvan achter zich heeft gelaten. Althans, dat was de oorspronkelijke wederopbouwgedachte en die moet 50 jaar later
nieuw leven ingeblazen worden.
De gedachte om niet het bombardement en de nasleep
daarvan, maar de realisatie van de stad te vieren is bijzonder.
Dit omdat het aandacht vraagt voor ‘het bestaande’, en de
ontwikkeling daar naartoe, in plaats van voor ‘de toekomst’,
zoals het geval is bij evenementen als Parfum de Boem Boem,
de Dag van de Bouw en de Dag van de Architectuur. Rotterdam zet hiermee wellicht een stap in de richting van het
worden van een gewone stad, waarin voor de identiteit van
die stad erfgoed belangrijker is dan nieuwbouw.
Uiteenlopende media hebben ons gezegd dat we het
Centraal Station moeten erkennen als een icoon. Zoals
hierboven toegelicht wil dat eigenlijk zeggen: als een stedelijk herkenningsteken en een overgecommercialiseerde
stadsattractie. Ik stel voor het vooral als icoon te beschouwen door de iconografie van het gebouw uit te breiden met
een andere betekenislaag. Net zoals dat gebeurd is met de
Doelen als ‘de kroon op het naoorlogse binnenstadplan’
moet het station erkend worden als hét sluitstuk van een
tijdvak waarin na lange tijd een nieuw en zelfverzekerd
profiel van Rotterdam werd gerealiseerd. Meer nog dan
First Rotterdam, markeert het Centraal Station door z’n
verschijningsvorm en positionering in de stad het begin
van de lang gedroomde toekomst van Rotterdam; zowel
voor incidentele bezoekers als voor Rotterdammers die
dagelijks het station uitgelopen komen.

In Memoriam
Eric den Hartigh

Z

ondag 30 augustus j.l. overleed Eric den Hartigh,
veel te vroeg op drieënveertig jarige leeftijd. Eric
was de oprichter en ruim 15 jaar lang de drijvende
kracht achter Roodkapje, het ongrijpbare en weerbarstige cultuurcentrum dat het afgelopen decennium
energiek door de stad trok op zoek naar de juiste
vibes. Met zijn onconventionele methodes lukte het
Eric telkens weer om mensen te verzamelen rond een
project of thema dat schier onmogelijk leek, en dat
uiteindelijk dan toch - zij het op een andere manier
dan gedacht - van de grond kwam. Eric werd niet
gehinderd door professionele ijdelheid en bezat een
enorm doorzettingsvermogen. Deze combinatie van
eigenschappen maakten hem de voorloper die hij was,
zowel in artistieke zin als in het authentieke ondernemerschap, dat bij hem door de aderen stroomde. Eerst
was daar de combinatie van galerie en kapperszaak,
daarna omarmde hij als eerste in Rotterdam een hamburgerzaak om de kunst - mede - te financieren. Hij
liep altijd voorop, meestal zonder het te beseffen, want
de hamburgerhype moest nog ontploffen.

Een doordachte visie voor een duurzame toekomst
Natuurlijk blijft er geïnnoveerd worden. Dit alleen al omdat
de gemeente Rotterdam de ambitie heeft de komende
decennia nog vele tienduizenden nieuwe centrumbewoners te huisvesten. Van belang is echter de basisattitude
wanneer over ontwikkeling nagedacht wordt. Want alleen
vernieuwing die gebaseerd is op kritische en diepgaande
analyse van het bestaande draagt een potentieel tot duurzaamheid met zich mee. Dit in tegenstelling tot een attitude van vernieuwing per se, met uiteindelijk vluchtige en
inwisselbare horizonnen tot gevolg. Rem Koolhaas schetste
in zijn essay Generic City (1995) een doemscenario van
identiteitsloze steden die eenmaal ingehaald door de tijd
achteloos verlaten worden om ingeruild te worden voor
een andere plaats. Anders dan de hierboven genoemde
pretparken en Las Vegas, gaat dit perspectief op voor een
stad als Dubai. Een uit het niets verrezen stad die het maken
van indruk op de voorgrond lijkt te hebben geplaatst, die
opgebouwd is uit bizarre wolkenkrabbers die daar alleen
lijken te staan om aandacht te vestigen op zichzelf en die
je bovendien in tal van andere (met name Aziatische) new
towns vindt.
In plaats van zo’n scenario gaat het om een doordachte
visie waarbij het bestaande als elementair uitgangspunt wordt
genomen. En dan mag die zienswijze door de loop van de
tijd best veranderen. Al is het twee keer 180 graden. Neem
nu de Rotterdamse situatie van eind jaren ’60. Enkele jaren
na het momentum van de wederopbouw, en de (veronderstelde) voltooiing van de binnenstad door de Doelen, wilde
men afstand nemen van de toen als kil, leeg en onpersoonlijk
ervaren binnenstad. Het Rotterdam van licht, beton en ruimte
werd (onder meer naar aanleiding van festival C70) verdicht
door paviljoens te plaatsen op de Coolsingel, waaronder aan
de overzijde van het stadhuis.
De opvattingen over deze paviljoens en de Coolsingel veranderden de afgelopen jaren totaal waardoor deze gebouwtjes
na een flinke uitkoopsom weer verwijderd werden.
Daarnaast werd de McDonalds voor het Postkantoor naar
ruimtelijke, modernistische uitgangspunten ingrijpend gerenoveerd (het bedrijf weigerde de locatie op te geven) door Mei
Architecten. Dit is het bureau van Robert Winkel, de architect
die zich hard maakt voor een herwaardering van de Lijnbaan.
Winkel formuleerde voor dit gebied in samenwerking
met bureau SteenhuisMeurs eigentijdse uitgangspunten, die
gebaseerd zijn op een zorgvuldige analyse van het ontwerp
van wederopbouwarchitecten Van den Broek en Bakema.
Enerzijds zullen materialen uit de jaren ’50 worden teruggebracht en belangrijke elementen als de luifels worden hersteld. Anderzijds zullen de winkelvolumes geoptimaliseerd
worden en de plattegronden flexibel gemaakt worden om op
geloofwaardige wijze aan eigentijdse eisen van retailers en
winkelend publiek te voldoen. Ofwel: Het bestaande wordt
kritisch geherinterpreteerd, in plaats van achteloos vervangen
met blinde vernieuwingsdrift. Een nieuw leven, een nieuw
tijdvak, wordt aan de Lijnbaan toegevoegd en eer we een
generatie verder zijn zal het hierdoor onomstotelijk de status
‘icoon van de wederopbouw’ kunnen genieten; omdat het
zich in verschillende tijdvakken heeft kunnen handhaven.
Sybold van Ravesteyns voormalige stationsgebouw is die
kans nooit gegund. Eens werd ook dit gebouw als teken van de
vooruitgang aan de stad gepresenteerd. Het nieuwe gebouw is
weliswaar prachtig geworden. En de bijzondere plaats die het
heeft ingenomen in Rotterdam is meer dan bijzonder, maar
het zal nog een generatie duren voor we weten hoe duurzaam
de door ons a priori opgelegde icoonstatus werkelijk is. • AW

De doorbraak van Roodkapje kwam met de (tijdelijke) verhuizing naar de Meent, maar al in de jaren
ervoor timmerde Eric, met aan zijn zijde vele partners
in crime, aan de weg met brutale projecten, eigenzinnige acties en onconventionele methodes, zoals
bijvoorbeeld het Reject festival, als tegenhanger voor
het almachtige IFFR, in oude slonzige caravans. Het
concept van Roodkapje was vooral in die tijd lastig uit
te leggen aan de gemeente en andere subsidiegevers.
De producties waren spontaan, ad hoc en ongepolijst.
Er leek van enige regie geen sprake en meermalen
werden aanvragen afgewezen vanwege onbegrip op
vooral fundamentele, kunstsystemische gronden. De
energie die Eric wilde genereren kwam echter nu eenmaal niet op conventionele wijze tot stand en deze
was ook niet altijd louter ‘artistiek’ van aard. Even zo
graag was daar de extravaganza, ‘slechte smaak’ en
andere meer ‘kitsjerige’ uitingen waarmee werd geflirt.
De afwijzingen van officiële zijde deden Eric altijd veel
verdriet, maar hij gaf nooit op. Linksom of rechtsom
realiseerde hij met zijn onverschrokken team datgene
dat ze voor ogen hadden.
Op deze manier groeide onder zijn leiding Roodkapje
de laatste jaren uit tot een van de meest dynamische
cultuurcentra van Rotterdam en daarbuiten. Een plek
voor dwarse makers, een springplank voor jonge honden, een honk voor maatschappelijke ‘afvalligen’ en
bovenal een gezellige en originele plek, waar de adem
van de stad voelbaar is en waar creativiteit de boventoon voert. Sinds zijn fatale ziekte zich openbaarde is
het helaas snel gegaan, maar hij had geen specifiek
‘vinklijstje’ voor zichzelf. “Ik heb altijd alles op intuïtie
gedaan”, zei hij, “dus ik zou niet weten wat de volgende
stap zou zijn geweest. Er was nooit zoiets als een hoger
doel, alleen maar zijn in het nu”.

“Rotterdam zet
hiermee wellicht een
stap in de richting van
het worden van een
gewone stad, waarin
voor de identiteit
van die stad erfgoed
belangrijker is dan
nieuwbouw.”

Niet alleen verliezen we in Eric iemand die het laatste
decennium een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de kunstscene en vele kunstenaars,
maar bovenal een fijn mens die gastvrij, behulpzaam,
eigenzinnig, vooruitstrevend, enthousiasmerend en
liefdevol was.
Wij zullen hem missen en onze herinneringen aan hem
dierbaar bewaken.
Hajo Doorn
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• OUTSIDE/INSIDE investigates the appeal of Rotterdam as a place to work and live

for foreign artists. In the interview the artist is asked by Eva how he or she ended up
here, and how (s)he experiences the city and its cultural climate. Next to that, the artist
him or herself writes about how living in Rotterdam resonates in his or her work. The
texts are kept in their original language, the lingua franca bad English.
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Ik ben Turks
‘Ik ben Turks, ik ben Turks’. De marktkoopman in zijn kraam met
nectarines en perziken springt enthousiast op en neer. De zaken gaan
goed. Klanten verdringen zich, zoeken zelf het fruit uit, doen het ook
nog zelf in plastic tasjes. Hij hoeft alleen te wegen, te incasseren en
wisselgeld terug te geven. Meer niet. Intussen blijft hij roepen dat
hij Turks is, maar niemand op het Visserijplein die daar van opkijkt.
Er lopen hier zoveel Turken rond, maar ook Marokkanen, Somaliërs,
Surinamers, Oost-Europeanen. Het is een echte migrantenmarkt, net
als die op het Afrikaanderplein, een van de plekken in Rotterdam
waar de snel veranderende samenstelling van de bevolking goed
zichtbaar is. Zitten we midden in een volksverhuizing of is dit nog
maar het begin?
Als kind was ik al geïntrigeerd door volksverhuizingen. Ik bekeek
kaarten met tijdperken en aanduidingen met pijlen wie waar vandaan
kwam en waar ze heengingen. Batavieren die op boomstammen de
Rijn afzakten, Kaninefaten die verdreven werden. Verdedigden ze zich,
werden ze uitgemoord, onderwierpen ze zich? Daarover fantaseerde
ik. Het interesseerde me mateloos hoe beschavingen ten onder
gingen en ooit machtige rijken plotseling uiteen vielen. Nu weet ik
dat het vaak helemaal niet plotseling is, maar het resultaat van een
langzaam, aanvankelijk bijna onmerkbaar proces.
Natuurlijk zijn er factoren waardoor die processen versneld
worden, oorlogen, onderlinge verdeeldheid, verval door decadentie.
Vooral dat laatste, leerde ik vroeger, wordt vaak gezien als oorzaak
van het verdwijnen van beschavingen. Een leven in vanzelfsprekende luxe en beschaafde omgangsvormen zou mensen verleren
te vechten voor hun bestaan, maakt ze weerloos en een makkelijke
prooi voor vijandige staten, vijandige religies. Dat is wat het verleden ons leert en de toekomst zal niet anders zijn. Kijk naar de
IS-strijders, bereid gruwelijk te moorden en zich dood te vechten.
Alleen al door de schrikwekkende werking die daar van uitgaat,
slaan mensen massaal op de vlucht. Of kijk naar de vijandige visie
van Poetin op onze decadente westerse watjescultuur en zijn
militaire uitgaven die een veelvoud zijn van wat de EU, badend in
welvaart, bereid is uit te geven. Wacht hij op een gunstig moment
om binnen te vallen?
Maar een volksverhuizing is niet hetzelfde als oorlog voeren. Het
zijn ongewapende mensen die op drift raken, op zoek naar een betere
toekomst en bereid gevaren te trotseren. Een aantal haalt het niet,
maar velen redden het wel. Zagen we het aankomen? Hebben we
iets gedaan om dit te voorkomen? Decennialang werd over Afrika
gezegd dat als we daar de welvaart niet hielpen ontwikkelen, ze het
hier wel zouden komen halen. Wat is er met die kennis gedaan? Kijk
naar wat er nu gebeurt. Zijn we ons bewust van het gevaar van de
demografische tijdbom van landen met een ongeremde bevolkingsgroei zonder dat er uitzicht is op werk en dus zonder welvaart? Ook
die mensen komen in beweging.
Bijna dertig jaar geleden ging ik met een vriendin op vakantie in
het binnenland van Turkije. Op zoek naar het authentieke en onbedorven Turkije wilden wij er niet uitzien als toeristen. Dus huurden
we een Turkse auto en kleedden ons als Turken. Zij in zedig zwart
en aanzienlijk bedekt, maar zonder hoofddoek want dat hoefde niet
in het toen nog seculiere Turkije. Zelf droeg ik een donkere broek,
eenvoudig jasje en een wit overhemd. Het was vergeefse moeite. Het
binnenland was zo arm dat een auto die over vaak onverharde wegen
afgelegen dorpjes kwam binnenrijden al een bezienswaardigheid was.
En ze zagen het meteen: wij waren niet van daar.
Bij ons in de buurt zat een pizzeria die gedreven werd door een
Turkse familie. We vertelden over ons plan een reis te maken door het
binnenland van Turkije. “O”, zei de baas, “dan zullen ze je vaak vragen
of je ze aan een visum voor Nederland kunt helpen. Ik geef je een
brief mee en die moet je ze dan maar laten lezen.” In het Turks schreef
hij dat het leven in Nederland heus niet makkelijk is, aangevuld met
cijfers over het percentage werklozen, problemen bij de huisvesting
en nog wat feiten waarvan hij dacht dat het ze zou afschrikken om
naar Nederland te komen.

• Tekst: Erik Beenker
• Illustratie: Thom Bronneberg

“Maar een
volksverhuizing is
niet hetzelfde als
oorlog voeren. Het
zijn ongewapende
mensen die op
drift raken, op zoek
naar een betere
toekomst en
bereid gevaren te
trotseren.”

Maar hij bleek zelf al wat vervreemd van zijn land. Inderdaad werden
we vaak aangeklampt door mensen die vroegen naar een visum voor
Nederland, maar de meesten waren analfabeet. Aan de brief hadden
we dus niets. Soms namen ze ons mee naar een dorpsschrijver die
dan plechtig voorlas wat er stond. De situaties die we tegen kwamen
waren vaak schrijnend. Op een dag werden we meegetroond door
een man die met zijn gezin in een soort hol woonde aan de rand van
het dorp. Met gebaren legde hij uit dat hij boer was en wees naar
akkers vol stenen waar zo te zien maar weinig wilde groeien. Zwijgend
zaten zes kinderen, allemaal even mager, naar ons te kijken. Ernaast
stond zijn vrouw, alweer zwanger. Min of meer stiekem liet ze merken
dat ze er niet blij mee was. Ze wees op haar buik, zuchtte diep en
schudde het hoofd. En ja, ook hij vroeg om een visum en ook hij kon
de brief niet lezen, maar of we wilden of niet, we moesten en zouden
iets eten. We hadden ontbeten, maar wilden hun gastvrijheid niet
beschamen, een woord dat ik bijna fysiek voelde. In een koekenpan
boven een vuurtje werden wat eieren gebakken en met brood en
groente opgediend. Op de achtergrond bestormden de kinderen de
pan en schraapten er met hun vingers en stukjes brood het weinig
vet uit en keken daarna weer naar ons. Vonden we het lekker? Ja,
maar hoe lekker is het als kinderen bijna elke hap uit je mond kijken?
Later las iemand in het dorp de brief voor. Daarna vertrokken we. Hij
keek ons lang na.
We stopten steeds minder vaak in dorpjes. De armoede was verstikkend, maar het leken hechte, gelukkige gemeenschappen en er
heerste zo op het oog een harmonie die bij ons allang verloren was
gegaan. Dat in te ruilen voor een flat in een buitenwijk van ons land,
dat leek me pas armoe. En dan, godnogantoe, wat was de natuur
overweldigend. Wisten ze dat zelf wel? Soms reden we door groots
gemodelleerde rotsachtige landschappen, dan weer langs bergketens
met blinkende sneeuw of langs glooiende heuvels met het felste
groen, het felste geel, dieprode accenten, paarse slagschaduwen en
bomen die zich uit de aarde wrongen. Landschappen alsof Van Gogh
ze zelf geschapen had.
Het was ook, bijna letterlijk, een reis terug in de tijd. Soms belandden we in de zeventiende eeuw, kinderen die hoepelden, of bikkelden
met botjes. De straten waren ongeplaveid en stoffig of modderig, de
huizen primitief. Oude tekeningen kwamen tot leven en uit een van
die tekeningen - dit keer een weids en stoffig landschap met kuddes
schapen, honden en herders - kwam een herder in volle vaart op ons
afrennen. “Ik geloof dat hij het niet goed vindt dat je hem fotografeert”
zei ik tegen mijn vriendin die uitgestapt was. ”Jawel, hij ziet er niet
kwaad uit”, maar voordat ze het wist was hij bij haar, greep haar vast,
pakte het fototoestel af en gooide dat naar mij. Foto maken, gebood
hij. Overdonderd ging ik scherp stellen, maar ze riep. “Schiet op,
schiet op, hij zit overal aan”. En ja, vriendelijk lachend naar de camera,
woelde hij met één hand tussen haar borsten en de andere plantte
hij stevig tussen haar benen. Pas toen ik aangaf dat de foto gemaakt
was, liet hij haar los. Nog in paniek gaf ze, om van hem af te zijn, haar
visitekaartje. Zelf schreef hij met een pen van ons in grote letters zijn
naam en een soort van adres op een stukje papier.
Een maand of drie later zat er bij de post een brief uit Turkije. De
pizzabaas ging hem lezen. “O, die is van een dorpsschrijver namens
iemand. Wat een brutale kerel. Hij vraagt waar de foto’s blijven en dat
hij een visum voor Nederland wil. Hij heeft een grote familie en kan
niet langer voor ze zorgen. Wat denkt ’ie wel. Wij schrijven hem wel
terug. Breng die foto’s maar.” “Die zijn mislukt” zei ik, wat half waar
was, maar ik had geen zin de onscherpe foto van de breed lachende
herder met zijn overduidelijk begerige handen en mijn angstig kijkende vriendin aan de pizzabaas te geven.
Nu, na dertig jaar twijfel ik er niet aan, dat zowel de keuterboer met
zijn gezin als de herder inmiddels in Europa wonen. En anders hun
kinderen wel of binnenkort hun kleinkinderen. Op het Visserijplein
kom ik ze vaak tegen en dan roept er één knoerthard dat ‘ie Turks
is. Maar hij bedoelt: zie je wel, we zijn niet tegen te houden, het is
ons toch gelukt. • EB

Deirdre M. Donoghue
• Text: Eva Visser

Deirdre M. Donoghue is an artist, art-organizer and writer who founded
the m/other voices foundation for art, research, theory, dialogue and
community involvement, an initiative that started as a reading group
researching the maternal in Witte de With in 2013. This summer m/other
voices organized an international three-day conference, The Mothernists,
and an accompanying exhibition. Puntkomma meets Deirdre in the house
in Ijsselmonde that she shares with her husband, son and daughter, two
curious cats and a dog that excels in demanding attention.
“Before coming here I always lived at the
edges of Europe. I was born in Finland and
moved to Denmark to study theater and after
that to Ireland, the land of my father, to study
film, photography and theory. I had my son,
worked in theater and met my husband, who
studied photography in Utrecht. In 2004 we
married and came to Rotterdam. I really like
the centrality of the Netherlands and the
constant coming and going of people. The
place where you live feeds into who you’re
becoming and Rotterdam broadened my
horizon and my network. It was pure luck
to discover that the kind of master I wanted
to do was offered here, at the Piet Zwart
Institute.

Village in a city
My husband comes from Rotterdam, from
Ijsselmonde. Our first house here was the
old house of his parents. This sound significant, but it didn’t involve any hardcore
planning. It was just serendipity. Moving
here was easier because there was a lot of
family around.
This neighborhood is really tight. The
children in the neighborhood that my husband used to play with as a child are now
parents themselves and our children are now
growing up playing together. My husband is
very involved in the community and is in the
gebiedscommissie, so he knows pretty much
everyone and everything that is happening
in this area.

Social scenarios
My background in theater bubbles up in my
artwork. Most of my works are research and
process based performances or video works
and installations. I often set up social scenarios and situations. There is a tight frame and
within that there’s total freedom. Whatever
happens, is the work.
An example of my work is What Belongs
to the Sky?, an audio-visual investigation on
the social aspects of language and communication in a situation where the ability to
speak has been broken down. Together with
my video and audio recording equipment,
I inserted myself in the everyday life of an
elderly couple living on an isolated island.
The man had Bingswangers disease, a type of
dementia and as a result suffered of aphasia. He had been a charismatic and eloquent
public speaker, but his speech was reduced
to a very basic level, consisting of simple
sentences, isolated words. For this work I
became part of their daily lives. I filmed their
daily activities, speech exercises and devised
new exercises together with his therapist and
partner. The work was both the process as the
finished product, the film.

• THE MOTHERNISTS-CONFERENCE BROUGHT SEVERAL INTERNATIONAL SCHOLARS, ARTISTS, PERFORMERS, CURATORS AND

ART HISTORIANS TO ROTTERDAM IN JUNE 2015. AS PART OF THE CONFERENCE WAS ALSO AN INTERNATIONAL ART EXHIBITION.
THE CONFERENCE WAS HELD IN ROTTERDAM AT PRINTROOM AND LEESZAAL WEST. THE EXHIBITION WAS HELD AT UPOMINKI.

m/other voices foundation

Motherhood

• Text: Deirdre M. Donoghue

Becoming a mother was a very empowering
and joyful experience for me. I had my first
child when I was 25. In Piet Zwart nobody else,
the tutors included, had children, while I was
pregnant with my second child when graduating. My peers have only started to become
parents in the last two years, while my son is
18 and my daughter is 8. So there’s a disconnection in the lived experience there. Becoming a mother before studying fine arts and
philosophy has definitely shaped the way I
look, read and think about art, life and theory.

In September 2014 the m/other voices foundation, which divides its activities under the
three categories of art, research, theory/dialogue/community involvement was found.
One of the many projects that the foundation undertakes is to map ways in which
maternal labor, -encounters and -thinking
effect ones methodologies of artistic production and processes, and how in turn
this effects what is being produced. How
do these ‘objects’ function and perform in
the world? What kind of aesthetic, social
and political relations do they produce?
What kind of knowledge (political, pedagogical, ecological) might be generated
through artistic practices and processes that
embrace the maternal subjectivities and
conditions of their producers?
Dividing their time between an art practice and several flexible part-time jobs in
order to cover their basic living costs, artists
often live in financially and
energy wise stretched cirinside cumstances. Such economic
realities added to the constant
need of being available to up
and leave in order to travel for residencies
that form a vital way of financing ones artistic work and developing ones thinking and
practice, do not leave much time, space,
energy or financial resources to care and
support for dependant others. As a result of
these realities many (women) artists choose
not to, or simply feel unable to have and
mother children. Once they do become
mothers, artists are too often forced to stop
making art as it is near impossible to engage
in two full time jobs, especially when neither
one delivers an income. This then results
in a cultural climate where very little art is
being made from subject positions of such
inter-relational proximity with a dependant
other as exists between mother and child.
At the same time the age-old myth of the
artist as a solitary genius has been on a fadeout since already before the millennium.
More and more artists and other creative
practitioners embrace and investigate forms
of collaboration, collectivity and participation in their methodologies of artistic production. Despite these tendencies towards
relational aesthetics and social engagement,
art world structures are still dominantly organised in ways, which support the endlessly mobile, individual subject; the solitary
genius, the flâneur who “.. is always in full
possession of his individuality...”1 When art
production dominantly stems from such
singular subjectivities, there remains a gap
between those who get to produce new
knowledge and the kinds of knowledge that

m/other voices
Some years ago, I made the decision to
‘retire’ from the art world. It was a kind of
an act of resistance to the demands of a fast
speed, hyper connected life style. I was tired
of the conventions, the usage of fashionable
key words and the performance of it all. I’d
just do what was meaningful to me. And
I’ve never been busier. I told
some people that I was interested in investigating the outside
maternal as an attitude and
to look at maternal thinking
within arts and beyond; and from one day
to the next I was supported by the Witte
de With. In a reading group we looked at
the overlaps and the disparities between
some key texts from continental philosophy
and actual lived maternal experiences. The
maternal was examined both as a concept
and as an embodied lived experience, but
not necessarily tied to a particular type of
body or sex and gender.
From the reading group and workshops
the momentum started growing. With m/
other voices I feel I’m racing after something
that I set in motion – the attention and recognition were beyond expectations; especially
since there weren’t any expectations. Now
the foundation has three pillars that feed into
each other: arts, research & theory, dialogue
and community involvement. We’re now trying if we can apply for European subsidy and
we’re also seeing if we can get a building, a
social space where people can meet and have
access to text and thoughts.
It’s a lot of work, but it’s little effort. During
the Mothernists conference we had twelve
international guests staying here with us in
Ijsselmonde. Some slept in the spare rooms,
someone on the sofa and some in a big camper in front of the house. And there was this
big banner with ‘Mothernists’ on it hanging
in the center here. It all came together naturally.” • EV
For more information:
mothervoices.org/ deirdremdonoghue.org

|

gets to be (re)-produced. As long as we value
art as important and valuable for effecting
social change, and as a field of knowledge
production, no one should be excluded from
opportunities to develop their thinking and
voice through an artistic practice because
they are engaged in caring labour.
Indeed working as any kind of a freelance, short-term, temporary worker under
today’s conditions of neoliberal market
economy and competition is challenging
and unpredictable. Workers are under constant pressure to be continuously available,
active, connected and endlessly flexible and
in movement in order to secure their next
assignment to survive. It is difficult to make
long-term plans based on such a hand-tomouth existence, yet more than ever we
need long-term thinking and planning on
a global scale. More and more artists and
other creative workers are searching for new
alternatives on how to respond to the many
challenges of the times we are living in. How
to respond to and how to address the social
pathologies of our times? The m/other voices
foundation is one such initiative.
In June, m/other voices organized a threeday-long transatlantic conference in Rotterdam entitled The Mothernists, bringing
together the work and thought of practicing international artists, performers, art
historians, educators, curators and writers
on the topic of caring labour and cultural
re-production. Speakers and audiences
travelled all the way from USA, England,
Canada, the Netherlands, Denmark, Poland,
Spain, Israel and Norway. The response to
the conference announcement was huge and
we received responses from all continents.
As part of the conference held at LeesZaal
Rotterdam West, was also an art exhibition
held at Upominki, several book presentations
held at PrintRoom, a round table discussion,
a performance and dinner at M’n Schoon Moeder. The event was put together in a relatively
short period of time and simply ‘snowballed’
thanks to the generosity of spirit, expertise
and energy of all involved. The city, and its
amazing mix of people, has a very particular
creative energy, which enables creative
action and the making and doing together.
It was an honour to host such a lively,
resonant and international event as The
Mothernists here in Rotterdam. Sometimes
serendipity works out better than complex
plans!

1. Victor Fournel, Ce qu'on voit dans les rues de Paris,
(Paris, 1867), p. 270. See Shaya 2004.
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