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We Beeld This City #29

Welvaart
Piet Starreveld
Dat Rotterdammers aan van-alles-en-nog-wat een bijnaam geven
is algemeen bekend. Zo ook aan kunstwerken. Eén van de meest
hardnekkige bijnamen is gegeven aan de sculptuur ‘Welvaart’ in
het voormalige ABN-AMRO gebouw op de Coolsingel, te weten ‘Het
Nakie van Blakie’. Deze hangt al een slordige 40 jaar niet meer
aan de Blaak. Ze hangt zelfs al langer op de Coolsingel dan dat ze
ooit aan de Blaak heeft gehangen. Maar ze heeft nog altijd haar
bijnaam behouden. Het standbeeld is in opdracht van de Amsterdamse Bank gemaakt door Piet Starreveld en onthuld in 1953.

De kunstenaar Piet Starreveld
(1911-1989) was een Nederlandse
beeldhouwer. Starreveld studeerde
aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs te Amsterdam. Hij
vervolgde daar ook zijn opleiding
aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Starreveld vervaardigde zijn eerste sculpturen en taille
directe (het bewerken van materialen zonder een model of ontwerp te
gebruiken). Starreveld streefde ernaar om het ontstaan van het beeld,
van begin tot eind, geheel in eigen
hand te houden. Hij besloot dan
ook zijn bronzen beelden zelf in
zijn atelier te gieten. Starreveld was
befaamd voor zijn sculpturen van
paarden en behoorde tot de weinige
beeldhouwers bij wie het vakmanschap een verlengstuk werd van
het creatieve. Tijdens de 2e wereldoorlog verrichte hij enkele verzetsdaden en na de oorlog werd hij
gevraagd om verschillende bevrijdingsmonumenten te ontwerpen,
bijvoorbeeld dat van Schiedam.
Direct na de oorlog is aan de Blaak
een hele rij bankgebouwen gebouwd. Dit waren de eerste na-oor-

logse gebouwen die klaar waren.
De banken waren immers belangrijk voor de wederopbouw en de
haven. Ze besteedden aanzienlijke
bedragen om de panden zowel van
binnen als van buiten te voorzien
van versieringen. Ze gaven kunstenaars opdrachten voor reliëfs, façades, siersmeedwerken, beeldhouwwerken en andere decoraties.

Dinsdag 23 april
10.00 - 12.00 uur
Fysieke wandeling
omgeving Haringvliet

Veel van deze kunst, gemaakt tussen 1945/1960 en meestal in een
architectonische opdrachtsituaties,
wordt ook wel monumentale kunst
genoemd. Laagdrempelig met alledaagse afbeeldingen en met een
bijna commerciële beeldtaal.
De toenmalige Twentse Bank bijvoorbeeld, aan Blaak 28 (nu Pluim),
kreeg in 1948 het ‘Twentse Ros’ op
het dak als versiering. Een enorm
stenen paard dat lang symbool
heeft gestaan voor de Rotterdamse
veerkracht en wederopbouw. Destijds omschreven als het eerste naoorlogse kunstwerk met allure.
Op de Coolsingel 117 werd in 1948
ook een bankgebouw neergezet, dat

april
Dinsdag 16 april
14.30 - 16.00 uur
Borreluurtje
met DJ Richard de Deugd
van de Rotterdamse Bank (nu o.a.
boekhandel Donner). Deze kreeg
het monumentale entreereliëf van
de kunstenaar Gerard Héman.
De Amsterdamse Bank aan de
Blaak 40 (nu Kamer van Koophandel), gaf de opdracht aan Piet Starreveld. Deze koos voor een 3 meter
hoog bronzen gevelbeeld van een
naakte vrouw die welvaart symbo-

liseert. Vandaar ook de naam. Ze
heeft een duif op haar hand, symbool voor vrede. Onder haar is een
bronzen versiering te vinden van
ambachtslieden, een huisvrouw en
een paard die allen verwijzen naar
de wederopbouw.

jaar later is de enorme sculptuur
van Gabo voor de Bijenkorf onthuld. In deze periode van abstracte
en moderne kunst lijkt ‘Welvaart’
een bijna klassiek standbeeld. Maar
toch is het een opvallende sculptuur, zeker in die tijd.

Twee jaar voor de onthulling van
‘Welvaart’ is het beeld van Zadkine
‘De Verwoeste Stad’ onthuld. Twee

Het was namelijk het eerste vrouwelijk naakte beeld in de openbare
ruimte van Rotterdam. In 1953 was
het de eerste erotiserende sculptuur en zonder twijfel een opvallende en uitdagende verschijning. Er
zijn verhalen van jongens, mannen
en wellicht ook dames die nog eens
goed gingen kijken naar de voluptueuze vrouwelijke vormen.
Eerlijk gezegd ken ik geen andere
beelden van uitgesproken naakte
personen in Rotterdam. Ik vraag
me zelfs af of het in deze #metoo
tijd überhaupt nog wel mee aan
kan komen.
In 1964 vond de fusie plaats tussen
de Amsterdamse en Rotterdamse
Bank tot AMRO Bank. (Daar moet
een woordkunstenaar aan te pas
zijn gekomen) In 1979 vestigde de
AMRO Bank zich aan de Coolsingel 117 en verhuisde het gevelbeeld
‘Welvaart’ mee. Nu hangt zij dus
aan de gevel, tussen de decoraties
van Gerard Héman, aan de Coolsingel met nog altijd de bijnaam
‘Het Nakie van Blakie’.
RdK

Banken aan de Blaak, 1952

in het kader van ons 100-jarig
jubileum, met muziek van 100 jaar
terug tot nu.
Entree: € 3,-incl drankje + hapjes

Woensdag 17 april
14.00 - 16.00 uur
Bakkie en Beppen

Buurtgenoten ontmoeten elkaar
onder het genot van een kop
koffie/thee.
Aangeboden i.s.m. WMORadar.

o.l.v. gids dhr. Harrewijn; aanmelden
voor 9 april; beperkt aantal plaatsen
beschikbaar!

Dinsdag 23 april
14.30 - 16.00 uur
Lelie Zorggroep
viert 100 jarig bestaan

Digitale jubileumwandeling
langs de verschillende huizen die
aan Atrium vooraf gingen met de
geschiedenis van Atrium én van
Rotterdam door dhr. Harrewijn
Gratis entree!

Maandag 29 april
14.30 - 16.00 uur
Bingo
4 rondes
Kosten: € 3,--.

mei
Vrijdag 3 mei
14.30 - 15.30 uu
Mini-concert

Nettie Dijkstra (piano) en Jeannette
Ambachtsheer (viool) verzorgen
een professioneel en sfeervol
mini-concert.
Entree: € 3,--.

Dinsdag 7 mei
14.30 - 16.00 uur
The autoreverse
Jazz Orchestra

Al bijna 30 jaar speelt ‘The Autoreverse Jazz Orchestra’ oude jazz,
vooral uit de jaren ‘20 en ‘30 van
de vorige eeuw. Het repertoire bestaat uit bekende en minder
bekende nummers, waarbij ook
veel wordt gezongen. En natuurlijk
kan er lekker op gedanst worden...!
Ze treden op met een bezetting van
6 muzikanten: trompet, clarinet/
sax, trombone, banjo, sousafoon
en drums.
Zij treden op met met een
swingend programma om bevrijdingsdag nog eens extra te vieren!
U bent verzekerd van een leuke
afwisselende middag!
Entree: € 3,--

Maandag 13 mei
14.30 - 16.00 uur
Film ‘Alleen op de wereld’
(vervolg)
Entree: € 3,--.

Woensdag 15 mei
14.00 - 16.00 uur
‘Goeie ouwe radio’
met DJ Gerard Molenaar

muziek uit de jonge jaren.
Consumpties voor eigen rekening.

Woensdag 15 mei
14.00 - 16.00 uur
Bakkie en Beppen

Buurtgenoten ontmoeten elkaar
onder het genot van een kop
koffie/thee.
Aangeboden i.s.m. WMORadar
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Cultuur verbindt
oude en nieuwe bewoners
Het cultureel programma
2019 in Cool met als hoofdpodium de Schotse kerk
probeert oude en nieuwe
bewoners te verenigen. Het
komt er op aan elkaar te
leren kennen en te versterken. Er zijn grote opgaven
voor de toekomst. Cool moet
groener worden en een Huis
van de Wijk annex gezondheidscentrum krijgen. Dit
kan alleen door samen te
werken.

en de Gay Parade. Wat denken de
zusters met de pillen en de inspectie
hiervan? Gelukkig lossen ontluikende liefdes alles op. Het is een spetterende meezing musical.
• We zijn ook in WORM te gast op
zondag 30 juni om 15.00 u. Daar
komt Natte Thee met Roel Pot
(workshop plat Rotterdams). Roel
laat je schateren.
• Hele families gaan het snot-

uur in de Schotse kerk. Wie lost het
mysterie op? Het stuk wordt gevolgd
door een high tea geserveerd door
studenten van Zadkine.
• Zaterdag 13 juli om 15.00 uur komen acrobaten naar het Landje.
Tall Tales is hun naam en hun uitvoering heet ’Turbulentie’.
• In september komen 40 blazers

• ‘Coolsingel 65’ gaat over het
bombardement. Bewoners zullen
veel herkennen. Het stuk gaat over
de vader-zoon relatie. Het is ontroerend. De voorstelling vindt plaats in
WORM op 28 april om 15.00 uur.
• ‘Elfje met de kaplaarzen’ boeit
hele families met kinderen en senioren. Na de voorstelling is er crea en
voor de volwassen treedt Laura van
der Voort op met zang en piano. We
verwelkomen ze op woensdag 1 mei
om 15.00 uur in de Schotse kerk,
Schiedamsesingel 2.
• Op het Landje komt er op 1 juni

Een eeuw pionieren in de ouderenzorg

mysterie van Jacobus Wieman meemaken op 3 juli om 15.00

Programma

van de Koninklijke Rotterdamse Postharmonie naar het Landeen jongerenpodium. Jongeren
geven het podium zelf vorm met
zang en jonge piano spelers. Er is
een workshop voor trommel en hoelahoep. Er komen dansgroepen. De
sfeer herinnert aan de vroegere O Lar
Gallego feesten. Het evenement start
om 14.00 uur.
• ‘Theater Egnie’ van Marieke de
Koning is voor eigenwijze kinderen.

Families en senioren zijn welkom.
Salina Mare treedt ook op en er zijn
Limburgse vlaaien.
Woensdag 5
juni om 15.00 u in de Schotse kerk.
• Met ‘Alieinkloesief door Vrouwen van Wanten’ beleef je een
heerlijke zondagmiddag op 9 juni
om 15.00 op het Landje. Ondernemende dames trekken met de caravan de wereld rond. Maar algauw

krijgen ze panne. Gelukkig komt de
hele wereld naar de caravan.
• ‘Costa Del Plankgas’ van Jong
van Hart komt naar het centrale podium op de Schiedamsesingel 2 en
wel op zaterdag 22 juni om 15.00
uur. Senioren worden in het bejaardenhuis betutteld. Onder impuls van
blonde Arie en de buurtbewoners
trekken ze naar de gokhal, Blijdorp

NR 59 - april 2019 (cool)

je. Ze spelen populaire nummers,
een verademing!
• Klap op de vuurpijl krijgen we
in oktober in de Schotse kerk met

Oudfit van het Rotterdams
Wijktheater. Een oudere jongerenband maakt weer een nieuwe
start. We krijgen bekende en unieke
nummers van Zwarte Lola tot Toots
Tielemans.
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Lelie zorggroep viert
100 jaar christelijke
zorg in Rotterdamcentrum
Exact een eeuw geleden opende de
gereformeerde kerk in Rotterdam
haar eerste ‘rusthuis voor ouden van
dagen’. Het initiatief van de diaconie legde daarmee de basis voor een
eeuw christelijke zorg in Rotterdamcentrum. In zorgcentrum Atrium,
dat het in 1940 gebombardeerde
rusthuis verving, wordt dit eeuwfeest
deze maand uitgebreid gevierd.

Landelijke aandacht
“Honderd jaar christelijke zorg betekent een eeuwfeest”, zegt Joost Zielstra, bestuurder bij Lelie zorggroep.
“Een moment om met elkaar stil
te staan bij alles wat is bereikt. Het
mooie is dat de doelstelling van toen
nog steeds ook de doelstelling is van
vandaag. Alles heeft in het teken gestaan van omzien naar elkaar. Zorg,
huisvesting, dienstverlening voor ouderen in het centrum van Rotterdam.
Omzien naar ouderen, omzien naar
mensen op leeftijd die veel betekend
hebben voor onze stad en voor onze
samenleving. We blijven samenwerken de mooie doelstellingen van
toen, ook vandaag betekenis te geven.
Het evangelie was en is en zal ook
straks de inspiratiebron blijven.”

Het initiatief van de gereformeerde
diaconie trok in 1919 direct landelijke aandacht. Diakenen uit het
hele land kwamen kijken naar het
rusthuis dat aan de Walenburgerweg was geopend, zo is te lezen in
het speciale jubileummagazine dat
ter gelegenheid van het eeuwfeest is
geschreven. In het huis was slechts
plaats voor 25 bewoners. Al in 1922
verhuisden de bewoners daarom
naar een nieuw en groter pand aan
het Haringvliet. Hier was plaats voor
50 bewoners.

Bombardement
Bij het bombardement op Rotterdam in 1940 eindigde dit pand in
puin. Met gevaar voor eigen leven

wisten de ‘vader en moeder’ van
het huis de 50 bejaarden te evacueren. Zij werden ondergebracht in
het weeshuis aan de Schiekade. Tot
1960 deed deze locatie dienst als
nieuw rusthuis.

blijven van de gemeenschap. Een
soortgelijk initiatief in Amersfoort
(Hart van Vathorst) won met zo’n
concept in 2018 de prijs voor het beste zorgvastgoedproject.

Op de barricade
Atrium
Tot in 1960 Atrium de deuren opende. Het pand aan de Karel Doormanstraat was in die jaren opnieuw
een uniek experiment. Het werd gebouwd ter vervanging van twee kerken, het kerkelijk centrum en het bejaardenhuis. Op de begane grond was
een kerkzaal die ook werd verhuurd
als vergaderruimte en waar een christelijke bioscoop was gevestigd. Op
de etages woonden de bewoners die
hiermee bij uitstek onderdeel konden

In een tijd dat de ‘participatiesamenleving’ nog moest worden uitgevonden, sneuvelde dit unieke concept
echter in de jaren tachtig. Atrium
werd volledig omgebouwd tot zorgcentrum. Daar ging eerst een demonstratie op het Plein in Den
Haag aan vooraf waaraan bewoners,
medewerkers en vrijwilligers meededen. Atrium dreigde als A-locatie
in het centrum namelijk te moeten
verdwijnen. Het protest had succes.
Atrium kon blijven.

Feestmaand
Bewoners, familie, vrijwilligers en
medewerkers staan de komende weken regelmatig stil bij dit jubileum.
Op 16 april vieren we feestelijk het
eeuwfeest en wordt het magazine gepresenteerd. Op 23 april is een wandeling langs alle locaties waar de afgelopen eeuw zorg is verleend. Voor
wie niet kan deelnemen aan deze
wandeling is er in Atrium een fotopresentatie over ditzelfde thema. Ook
belangstellenden uit de wijk zijn hiervoor van harte welkom. Op 30 april
is een jubileumdiner voor bewoners
en mantelzorgers. Geïnteresseerden
kunnen de komende maand een gratis magazine afhalen in Atrium (Karel
Doormanstraat 343). U kunt daar ook
de minitentoonstelling bewonderen.

In de spotlights

Wederopbouw
Baankwartier
Expositie, rondleidingen en lezingen
over roemrucht stadsdeel
Het Baankwartier maakte na de
Tweede Wereldoorlog een complete
metamorfose door. Het vooroorlogse
uitgaanskwartier met haar kroegen
en vertier veranderde in de wederopbouw periode in een geheel nieuwe
wijk. Platform Wederopbouw Rotterdam en DIG IT UP belichten samen hoe de wijk na de oorlog weer
tot leven kwam. Foto’s en verhalen
van (oud-) bewoners zijn van harte
welkom!
Twaalf markante gebouwen in het
Baankwartier staan centraal, maar
daar omheen wordt het leven in de
destijds nieuwe wijk in ruime mate
belicht met foto’s, verhalen en voorwerpen uit de wederopbouw periode.
Platform Wederopbouw Rotterdam
en DIG IT UP onderzoeken zo de
betekenis van het Baan-kwartier voor
bewoners, ondernemers, werkenden
en bezoekers.

Expositie bij DIG IT UP
De expositie over het Baankwartier
is sinds 10 februari te bezoeken en
wordt aangevuld met een gevarieerd

en levendig programma. De expositie toont behalve de geschiedenis
van de markante wederopbouwpanden ook voorwerpen uit de wederopbouwperiode en filmbeelden van de
vroeger zo beroemde Oase Bar in de
Schilderstraat, destijds het domein
van Jaap Valkhof. De expositie Wederopbouw Baankwartier is te bezoeken tot en met zondag 19 mei.
Locatie: DIG IT UP galerie en erfgoedlab, Schiedamsedijk 62a Open:
Woensdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
Toegang: Gratis, aanmelden niet
verplicht.

Cool Film
foto: Stadsarchief

soon.nU kunt u nog opgeven voor de
volgende rondleidingen, start 14.00
uur:
- Zo. 28 april, door Dik Vuik
- Zo. 19 mei, door Paul Groenendijk
Architectuurhistoricus Paul Groenendijk geeft op zondagmiddagen

in samenwerking met de huidige gebruikers lezingen over vier markante
panden (check onze agenda voor actuele informatie). De volgende lezing
vindt plaats op:
5 mei: Theater Rotterdam, Locatie:
Witte de With, Willam Boothlaan 8
(voorheen Leger des Heils) Aan-

vang: 14.00, gelieve een kwartier
voor aanvang aanwezig te zijn. Toegang: gratis, aanmelden via contact@digitup.nl wordt aanbevolen.
Zie voor actuele informatie over het
gehele programma www.digitup.nl/
agenda

tief versterken. Alle verhalen over de
wederopbouw worden gedeeld op de
website, die stapsgewijs wordt uitgebreid met alle wederopbouwwijken
in Rotterdam: www.wederopbouwrotterdam.nl.

cultuur op, om dat vervolgens te
digitaliseren en tentoon te stellen.
DIG IT UP werkt met vrijwilligers
aan zowel eigen projecten als in opdracht. Interactie met Rotterdammers staat centraal bij alle projecten
en activiteiten: www.digitup.nl.

Rondleidingen en lezingen
Tijdens de expositie geven architectuurkenner Paul Groenendijk en historicus Dik Vuik rondleidingen door
het gebied en vertellen onderweg
over tal van bijzonderheden. Gezien
de maximale capaciteit wordt aanmelding via contact@digitup.nl aanbevolen. De rondleidingen duren 1,5
tot 2 uur en starten bij DIG IT UP;
verzamelen een kwartier voor aanvang. Deelname kost € 2,50 per per-

Over ons
Stichting Platform Wederopbouw
Rotterdam verspreidt kennis over
de wederopbouw van Rotterdam
onder een breed en divers publiek.
Ze wil daarmee enthousiasme en
waardering voor deze periode opwekken en de beleving van en betrokkenheid bij de leef, werk- en
verblijfsomgeving in de stad posi-

DIG IT UP galerie en erfgoedlab
spoort bijzonder en onontdekt beeldmateriaal van de Rotterdamse stads-

Ontmoeten in Cool, de maandelijkse
maaltijd in WORM telkens op de eerste maandag, krijgt er een zusje bij:
Cool Film. Op 7 mei en 3 juni worden
na het eten rond 19:30 uur iconische
films gedraaid in het gezellige zaaltje
in WORM aan de Boomgaardstraat
69. We begroeten Spring, Summer,
Fall, Winter, Spring van de Koreaanse
cineast Kim Kic Duk en het Zevende
Zegel van Igmar Bergman uit 1957.
Alle twee films hebben met tijd te
maken, met verleden, heden en toekomst. Met droom en werkelijkheid,
met verlangens. De films worden ingeleid door cinefiel en specialist Ronald Glasbergen verbonden aan het
Bibliotheek Theater. Zondagmiddag
lijkt ons uitstekend om Cool Theater
te starten, een familieprogramma
waarbij de spits wordt afgebeten op
21 april door Onderwater Producties
met Bon Voyage, een voorstelling vol
Franse populaire liedjes die iedereen
nog in het gehoor liggen. Op 30 juni
krijgen we Natte Thee. In het kader

van dit programma houdt Roel Pot
ook zijn workshop Rotterdams dialect. Het wordt een compleet lachspektakel met beeld en conferance.
Alle theater voorstellingen worden
gevolgd door een lekkere maaltijd
gereserveerd door diverse buurtkeukens. De bedoeling van de programma’s is bewoners verbinden en de
levendigheid weer te brengen tot in
de straatjes en de portieken.
EdM
------------------------------

Wederopbouw Baankwartier
Het Platform Wederopbouw Rotterdam en DIG IT UP zorgden voor
een mooie tentoonstelling over de
geschiedenis van het Baankwartier
in de galerie en erfgoedlab aan de
Schiedamsedijk 62A . De expositie
bevat foto’s en voorwerpen die de
wijkbewoners na een oproep hebben aangeleverd . Er zijn ook mooie

filmfragmenten te zien die je een indruk geven van de Wederopbouw van
Rotterdam . De organisatoren vinden
aandacht voor de Rotterdamse historie ontzettend belangrijk . Op zondag
19 Mei is er vanaf 14:00uur een rondleiding van anderhalf uur langs 13
gebouwen in het Baankwartier . We
wandelen langs het Oogziekenhuis
met zijn Fraaie ornamenten onder
leiding van architectuurhistoricus
Paul Groenendijk . De route voert
verder langs de Maastorenflat ontworpen door architect Herman Bakker . Samen met het kantoorgebouw
de Leuve was het een van de eerste
hoge flatgebouwen van Rotterdam
. We bewonderen ook het GGD gebouw , beroemd om zijn vroegere
tbc onderzoeken . In het Baankwartier staan verder ook de Waalse kerk
, de Schotse kerk en een Russisch
orthodoxe kerk . We zien verder ook
het voormalig hoofdgebouw van het
Leger des Heils met prachtige geveldecoraties . Natuurlijk valt Cinerama
op waar veel Rotterdammers hun eerste film hebben gezien . Wat zien we

allemaal in de foto tentoonstelling ?
Yamin , Fanta en Bros . We zien filmbeelden uit 1957 van de broers Jaap
en Arie Valkhoff die met hun band
optreden in de Oasebar in de Schildersstraat . Hun meezingers op accordeon zijn nog altijd populair.
------------------------------

Winterborrel
We hebben een middag georganiseerd in december voor alle bewoners van de flatgebouwen rondom
het park van de Jan Evertsenplaats.
De uitvoering was in handen van de
bewonerscommissie Jan Evertsenplaats en enkele vrijwilligers van de
“Van Oldenbarneveltstaete” (Van Oldenbarneveltplaats 202-400).
’s Morgens hadden we de entreehal
in kerstsfeer versierd en vanaf 15.00
uur ontvingen we de eerste bezoekers met een glaasje glühwein, warme chocomel met slagroom of een
frisdrankje. Daarbij gingen schalen
met bitterballen langs en stonden op
de diverse statafels andere lekkere

snacks en versnaperingen. Er werd
vrolijk gekletst en het geroezemoes
was tot de bovenste verdiepingen
te horen. Speciale gasten waren de
wijkagenten, vertegenwoordigers van
Vestia en het bouwbedrijf dat momenteel bezig is met de opknapbeurt
van de flatgebouwen. Iedere bewoner
die vertrok mocht verder een mooie
geurkaars uitzoeken als aandenken.
Om 17.00 waren inmiddels alle flessen Glühwein leeg en kwam de middag ten einde. We telden ongeveer
60 bezoekers en daarmee mogen we
stellen dat dit één van de meest bezochte winterborrels is. We willen de
traditie volgend jaar graag voorzetten.
Wij hopen weer op een fijne samenwerking in 2019 zodat we met elkaar
kunnen bijdragen aan het onderhouden en het uitbouwen van een goede
verstandhouding tussen alle mensen
om ons heen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Bewonerscommissie,
Jacob C. van der Vorm
(penningmeester BCJEP)

6

destadsruit

NR 59 - april 2019

Tussen
Koopgoot
en Markthal

winkels in
onze wijk

Onze wijk is een wijk van winkelen, winkels en winkeliers. Van
supergroot tot 1 manszaken. Van hyper-de-pieper chic tot simpel en bescheiden. Tot ver buiten Rotterdam zijn de Koopgoot
en Markthal bekend. Beroemd inmiddels. Wie wil winkelen of
funshoppen, weet die plekken gemakkelijk te vinden. Naast
deze Eldorado’s voor kijkers en kopers kennen Cool, CS- kwartier
en Stadsdriehoek veel gezellige winkelstraten. De Meent, Witte
de Withstraat, Oude Binnenweg en Karel Doormanstraat om er
een paar te noemen.Maar dan is de koek nog lang niet op. Juist

niet. Want in de zijstraten zitten vaak ontzettend leuke, verrassende en aparte winkels. En die wat minder bekende zaken en
ondernemers gaan we het komende jaar in de spotlight zetten.
Kent u een winkel waarvan u vindt dat die een portret in de
Stadsruit verdient? Laat het ons weten. Het liefst een unieke
winkel. Een winkel dus die niet hoort bij een keten. Maar we
zijn daar niet echt streng in. En wie weet, duikt uw idee in een
volgen nummer op in de rubriek “Rond Koopgoot en Markthal”.
Mail ons: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
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‘Hier wordt gelachen.
Hier wordt humor
bedreven.’

DE PERSONAGES VAN THE WALKING DEAD...
In de ene ruimte beweeg ik me tussen personages uit films
als “The Game of Thrones”, “The Lord of the Rings” en “The
Walking Dead”. In de andere blinkt en glinstert glaswerk uit
Italië, Nederland en Tsjechië.
Kijk eens aan. Dat is nog eens een
lucratief bezoek. Ik doe twee spannende winkels voor de prijs van een.
Bij “Art A La Carte” aan de Overblaak 75 kunt ook u dit met eigen
ogen komen aanschouwen. Het lijken twee gescheiden werelden, maar
de trotse eigenaar, Ed de Graaf, ziet
wel degelijk een gemeenschappelijke noemer: “Het draait om kunstzinnige sferen.”
De glaswinkel, beter gezegd, galerie,
was er als eerste: “Via een collega
maakte ik kennis met glas. En dat
was liefde op het eerste gezicht. Een
virus waar ik voor altijd mee besmet
ben. Glas zie je leven. Door de breking van het licht hebben de kleuren
steeds een andere intensiteit. Ik raak
er nooit op uitgekeken”.
Het andere deel van de winkel staat
vol met filmcollectibles. Personen
en scenes uit sciencefiction-, fantasy- en actionfilms, die in een schaal
van 1 op 4 of 1 op 6 worden nage-

het eerste beeldje en daar vroegen
ze bijna 500 gulden voor. Die gingen later in de uitverkoop voor de
halve prijs weg en toen ben ik er in
gesprongen.”

Ik zit aan een tafeltje naast de bar met uitzicht op een
podium. Tegenover me zitten Debbie van Polanen en
Marcel Haug, privé en in zaken partners. We bevinden
ons in hun nieuwste aanwinst: Comedy Club Haug. In
het weekend van 15 maart was de opening en nu heeft
Rotterdam dus zijn eerste vaste comedyclub, hartje
centrum, aan de Mauritsstraat 173.

Vier jaar geleden is hij op deze plek
neergestreken. “Ik heb de Overblaak
zien veranderen van een rustige
plek naar een drukke. Van april tot
oktober komen er veel toeristen en
vooral de zaterdag is een topdag.”
Er zijn drie soorten klanten die op
het glaswerk afkomen: “De gerichte
bezoekers, die me hebben leren kennen via beurzen of internet. De Rotterdammers die hier min of meer
toevallig voorbij komen. En de toeristen die een kijkje komen nemen
bij de kubuswoningen.” Zijn mooiste deal was met een Deense tandarts, die op vakantie in Rotterdam
Art a la Carte ontdekte en haar auto
volstouwde met vijf grote glazen objecten om haar nieuwe praktijkruimte mee te gaan opfleuren.

... EN DE GLASKUNSTERNAARS VAN MURANO

maakt. Dat namaken gebeurde in de
beginjaren op basis van een impressie van de kunstenaar. Maar dankzij
3D-scantechnieken gebeurt het tegenwoordig ijzingwekkend echt.
In Nederland is het verzamelen van
deze figuren een jaar of vijftien geleden populair geworden. Het begon
met de eerste film van “The Lord of
the Rings”. “Ik was altijd al door die
boeken gefascineerd” vertelt Ed, “En
de eerste film was echt overweldigend. Boekhandel Donner verkocht

Ed koopt al het glaswerk zelf in, in
de streek Bohemen in Tsjechië, op
het eilandje Murano, vlak bij Venetië
en in Leerdam, de glashoofdstad van
Nederland. “Ik leg er mijn persoonlijke smaak in. En in die zin is deze
zaak zeker niet commercieel”.
Het duurste dat hier te koop is, is
een kubus van gelaagd glas van
5000 euro. “Er zit geen bubbeltje in.
Je ziet de scheiding tussen de lagen
niet en daardoor oogt het als een
blok glas.” Dit fascinerende object

komt uit Tsjechië. “Daar zitten de
meesterslijpers. Het glas uit Murano
is sierlijker, kunstzinniger.”
Het goedkoopste is een glas bijou.
“Dat kost tien euro. En het zijn allemaal unica’s want ze worden stuk
voor stuk met de hand gemaakt.”
Het aflopen van beurzen is keihard
werken, maakt Ed me duidelijk: “Ik
ben een dag bezig met inladen. De
volgende dag kost het zeker acht uur
om alles op te bouwen en uit te stal-

len. Twee dagen verkopen en daarna
weer een dag druk in de weer om de
boel af te breken, in te laden en terug
naar de zaak te brengen.” Dat doet
hij niet alleen om glas te verkopen.
“Ook voor de filmcollectibles ben
ik regelmatig op pad. Dat heet dan
geen beurs maar Comic Cons, een
groot evenement waar de fans en
verzamelaars vaak verkleed als hun
favoriete personage naar toe gaan.”
Het enthousiasme van Ed werkt aanstekelijk. Een glazen vaas lokt. Als ik

naar buiten loop, neem ik me voor
het komende jaar heel hard te gaan
sparen.
(pvh)
Op vrijdag, zaterdag en zondag is de
zaak van 13 tot 17 uur geopend. En
verder ook op afspraak:
010-2376 4060.
De website is in aantocht:
artalacarte010.com

Marcel vertelt in een notendop hoe
het allemaal begon. “Ik was muziekprogrammeur bij Nighttown en rolde min of meer toevallig de wereld
van de stand up comedy binnen. Ik
heb lang gewerkt voor de Comedy
Train. De NPS wilde in Nighttown
de tv-opnames van dat programma
gaan doen en vanaf 2000 deed ik de
samenstelling van de shows. “
Debbie runt het impresariaat voor
een stuk of acht stand up comedians. “Er zijn veel beginnende artiesten waarvan je direct weet: dit gaat
hem niet worden. Talent heeft iets
eigens, iets unieks. Iemand moet
uitstraling hebben. Je moet grappen
kunnen schrijven. En je moet een
ontwikkeling kunnen maken. Alleen
als je dat hebt, kan je het redden.”
Als ik naar het podium kijk, begrijp
ik wat ze bedoelt. De bezoekers op
de eerste rij zitten letterlijk met hun
neus bovenop de comedy artiest.
“Wie niet echt is, valt hier direct
door de mand” zegt Debbie, “In de
Verenigde Staten zeggen ze: het publiek zit op ‘spitting distance’. Dat
creëert de unieke sfeer die je in een
comedyclub gaat beleven”.
Hoe lang duurt het voordat je een
gevestigde naam bent? Vraag ik.
“Levenservaring is belangrijker dan
je leeftijd” legt Marcel uit. “En wie
wil groeien, moet vlieguren maken.
Optreden, optreden en nog eens optreden dus. Want alleen in het directe contact met het publiek komt de
comedian er achter welke grappen
werken en welke niet. Gaat hij vijlen
en schaven om zijn optreden beter
te maken. Om een goede professional te worden met een eigen, herkenbare stijl heeft iemand al gauw
een jaar of acht nodig.” Als ik vraag

hoeveel er van honderd beginners
uiteindelijke overblijven, valt er een
diepe stilte. “Vijf tot tien procent” is
uiteindelijk het antwoord.
Ze hebben anderhalf jaar naar een
geschikte locatie gezocht voor ze in
de Mauritsstraat zijn neergestreken.
In een pand dat eerder in gebruik

was als Exit, De Twijfelaar en Café
de B. Namen die bij de oudere Rotterdammers ongetwijfeld veel jeugdsentiment oproepen.
Voor wie nog niet eerder een Comedyclub bezocht heeft, even een korte
uitleg op van het daar gebruikte jar-

AANBIEDING
VOOR DE
LEZERS VAN
DE STADSRUIT
In de maand april krijgt u
50% korting op uw ticket
voor een voorstelling in Comedy Club Haug. Ga naar
de website van Haug om te
bestellen en vul de actiecode in: ‘ECHT LACHEN MET
DE STADSRUIT’. Maximaal
twee tickets per persoon
en per voorstelling zijn voor
deze actie maximaal twintig plekken beschikbaar.

gon. “De line up” betekent welke
artiesten gaan optreden. “Meestal
zijn dat er vier, waaronder de MC’.
O ja, “de MC”, waar staat dat ook al
weer voor. “Dat is een afkorting voor
de Engelse term “Master of Ceremonies”, de man of vrouw die het programma aan elkaar praat, en dat is
echt een vak apart. “
Op vrijdag en zaterdag draait Comedy Club Haug op volle toeren. En op
donderdagavond krijgt nieuw talent
een kans. “We voegen met deze club
echt iets toe aan het uitgaan in Rotterdam. Studenten, maar ook zakenmensen, toeristen en mensen die
hun verjaardag vieren, in je eentje
of met een groep, iedereen kan hier
een avond komen lachen.” En er zijn
nog veel meer plannen: “We willen

een paar keer per maand Engelstalige shows gaan doen en er komen
workshops, ook voor kinderen uit
deze buurt.”
Het mooiste nieuws hebben ze voor
het laatst bewaard: “We hebben al
veel mensen uitgenodigd om met
onze club kennis te komen maken.
En dat doen we ook graag met de
lezers van De Stadsruit. In april krijgen ze 50% korting op hun ticket als
ze die via de website bestellen.”
Zonder een voorstelling gezien te
hebben, loop ik al helemaal vrolijk
de deur uit.
(pvh)
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Krachtige vrouwen krijgen podium
tijdens Operadagen Rotterdam

Een ijzersterk portret van feministe
Sylvia Plath, het indrukwekkende levensverhaal van de Afro-Amerikaanse
vrijheidsstrijdster Harriet Tubman
en het leven bezien vanonder een nikab, gebaseerd op het werk van drie
Afghaanse dichters van het Afghan
Women’s Writing Project. Het komt
allemaal voorbij tijdens de veertiende
editie van Operadagen Rotterdam.
Maar liefst vijftien vrouwelijke componisten bestormen het opera-bastion
tijdens het tiendaagse muziektheaterfestival dat dit jaar plaatsvindt van 17
tot en met 26 mei 2019.
Operadagen Rotterdam besteedt de
aankomende festivaleditie veel aandacht aan #Heldinnen. Vrouwen die
zich op uitzonderlijke wijze hebben
ingezet voor de rechten van de vrouw,
voor gelijkheid, voor hun medemens.
Guy Coolen, artistiek directeur Operadagen Rotterdam:
“Veel aandacht is er voor maatschappelijke verandering vertolkt door
krachtige vrouwen in de hoofdrol.
Afghaanse vrouwen krijgen stem en
status in Unknown, I Live With You.
Voorvechters als feministe Sylvia
Plath en anti-slavernij activiste Harriet Tubman worden uitgelicht en de
bijzondere installatievoorstelling ORLANDO brengt een ode aan de androgyne mens. Ook presenteren we met
trots grote talenten en vernieuwende
makers, waaronder Lisa Verbelen en
Nicole Beutler”.
Maar er is nog veel meer. Ruim honderd voorstellingen en een uitgebreide randprogrammering passeren de
komende festivaleditie de revue. Dat
betekent tien dagen eigentijdse, vernieuwende en grensverleggende voorstellingen van de (inter)nationale top
en jonge, avontuurlijke makers.
Speciaal ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2019 (#Heldinnen) presenteert de festivalorganisatie
alvast met trots de eerste highlights
met krachtige vrouwen in de hoofdrol:
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Langs de kade aan het Grotekerkplein is een lage vlonder
met (zit)treden aangelegd.
Hierdoor kunnen bezoekers
van het stadspark dichter bij
het water zitten. Ook kunnen
kano’s en andere kleine bootjes makkelijker aanleggen.
Wethouder Bert Wijbenga (o.a. buitenruimte) en kanovaarders van kanovereniging Never Dry en Outdoor
Valley namen vandaag de nieuwe
vlonder officieel in gebruik. Grotekerkplein is onderdeel van het vaarroutenetwerk op de Rotte. Aan de
hand van dit netwerk is een route over
het water eenvoudig uit te stippelen.
De vlonder in de Delftsevaart (uitloper
van de Rotte) is 45 meter lang en biedt
minimaal elf aanlegplaatsen voor eenpersoonskano’s en sloepjes.

15 vrouwelijke componisten
tonen hun werk tijdens
het 10-daags muziektheaterfestival

Touwen in het water
Prachtige slaapliedjes uit de
hele wereld, verzameld in vluchtelingenkampen, vormen de basis voor Lullaby Movement. Een
theatrale liedcylcus, gezongen in maar
liefst achttien talen. De Australische
zangeres en componiste Sophia Brous
verzamelde de liedjes in vluchtelingenkampen in Europa. Hier interviewde ze samen met documentairemaker en activiste Katie Barlow sinds
2014 vluchtelingen en migranten uit
het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Europa. Lullaby Movement is een
unieke samenkomst van akoestische
en elektronische muziek en de krachtige en verheffende stem van Brous.
Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei. Theater
Rotterdam, locatie Schouwburg.
In Fantastic Women brengen tien
vrouwelijke componisten een
muzikale ode aan de vrijgevochten vrouw. Wat hebben vrouwen zelf
te zeggen? Wat is het perspectief van
de vrouw, wat is háár toon? Fantastic
women is een theatraal recital over
vrouwen door vrouwen met diverse
achtergronden. Nieuwe composities,
liederen en songs komen voorbij in de
grootst mogelijke variatie! Zaterdag 18
mei. De Doelen.

De Zwitserse regisseur Julie
Beauvais presenteert tijdens
Operadagen Rotterdam een
hybride opera die welbewuste
bewegingen, video-installatiekunst, architectuur en livemuziek combineert. ORLANDO laat
zich het beste omschrijven als een zintuigelijke ervaringsopera geïnspireerd
op het epische androgyne personage
van Virginia Woolf.
Zaterdag 18 mei, Theater Rotterdam,
locatie Schouwburg.
Unknown, I Live With You is gebaseerd op het werk van drie
vrouwelijke Afghaanse dichters
van het Afghan Women’s Writing
Project. Afghaanse vrouwen vertellen hierin moedig hun eigen verhaal,
ongefilterd door hun echtgenoten,
familie of de media. De voorstelling
wordt vertolkt door zangeressen,
danseressen, een strijkkwartet en live
elektronica in een moderne operainstallatie waarin het publiek zich
vrijelijk over het podium bewegen.
Zaterdag 18 mei, Theater Rotterdam,
locatie Schouwburg.
Het thema van Operadagen Rotterdam 2019 is Metamorfose.

Speciaal in dat kader brengt
het festival de wereldpremière
8. METAMORPHOSIS naar het
Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Nicole Beutler liet zich voor
deze moderne dansopera inspireren
door M.C. Escher, Ovidius en de beroemde Cold Song van Purcell.
Maandag en dinsdag 20 en 21 mei
2019, Nieuwe Luxor Theater.
In HARRIET kruipt sopraan
Claron McFadden in de huid
van de Afro-Amerikaanse vrijheidsstrijdster Harriet Tubman
(c.1822-1913). De voorstelling vertelt het aangrijpende verhaal van een
moedige vrouw die aan haar slavenbestaan wist te ontkomen, via de sluiproutes van het roemruchte ‘Underground Railroad’. Later werd ze hoofd
van dit netwerk van antislavernij-activisten. Dinsdag 21 mei, Theater Rotterdam, locatie Schouwburg.
Sylvia is een originele pop-opera
van regisseur Fabrice Murgia,
geïnspireerd op de dagboeken
van dichteres Sylvia Plath (19321963). Als boegbeeld van het feminisme, worstelde zij haar leven lang om
te voldoen aan de American Dream.

Tijdens de voorstelling ziet de toeschouwer een drukke filmset en krijgt
een kijkje achter de coulissen. De rol
van Sylvia wordt vertolkt door de Belgische pianiste en singer-songwriter
An Pierlé, begeleid door haar eigen
Quartet.
Woensdag 22 mei. Theater Rotterdam, locatie Schouwburg.

Niet alleen de mens kan nu meer
genieten van het water, dit geldt ook
voor plant en dier. Aan de stalen constructie onder de vlonder hangen
dikke touwen. Mosselen en planten
hechten zich aan die touwen en zuiveren het water. Bovendien wordt
hierdoor het water onder de vlonder
een interessante plek voor vissen.

Nog Meer genieten van het water
Aantrekkelijkere rivieren

ALL., het nieuwe werk van performer Lisa Verbelen, benadrukt
de relatie tussen de klank en de
vorm van muziek. Lisa Verbelen
(1988) is kernlid van het veelgeprezen gezelschap BOG., maar gooit ook
hoge ogen met haar muziektheatrale
solowerk. Zo werd ze genomineerd
voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016 en won ze op het
Fadjr Theatre Festival 2017 (Teheran)
de prijs voor Best Vocal Design. In
2018 kreeg ze de Operadagen Award.
‘It is no exaggeration to say that she’s
got it’, aldus de jury.
Woensdag 22 t/m vrijdag 24 mei, Theater Rotterdam, Krijn Boon Studio.

De aanpak van de kade aan het Grotekerkplein is onderdeel van het programma Rivieroevers. Hierbij maakt
de gemeente Rotterdam - samen met
allerlei partners - de Rotte, Nieuwe
Maas en Schie aantrekkelijker om
te recreëren. Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, varen,
terrasje pikken of liggen in het gras.
Naast het Grotekerkplein worden
langs de Rotte ook de oevers van
de Leuvekolk, Linker Rottekade en
Crooswijksebocht opnieuw ingericht.

25 jaar Opzoomer Mee

Kijk voor meer informatie op www.
operadagenrotterdam.nl. Het complete programma wordt hier gepubliceerd.

Opzoomeren is zorgen voor
een goed contact met je buren en samen zorgen voor een
prettige straat om in te wonen.
Straatactiviteiten zijn een goed middel om dat voor elkaar te krijgen.
Naast het samen verfraaien of opknappen van de straat kan een straatfeest, of spelletjesdag ook een manier
zijn om de straat te Opzoomeren.

Schoner water en recreatieve oever
De Leuvekolk ondergaat de
komende jaren een metamorfose. Langs het water komen
een ligweide, steiger en ruimte
voor kanoverhuur. Een waterinlaat zorgt voor toevoer van
vers zoet water. En dankzij
een vispassage kunnen straks
vissen van en naar de Nieuwe
Maas trekken.
De werkzaamheden in de Leuvekolk
(uitloper van de Rotte, ten noorden
van de Blaak) beginnen 27 februari
en zijn naar verwachting in 2020
afgerond.

Voldoende zoet water
Als eerste is de waterinlaat aan de
beurt. Voor de inlaat wordt een bestaande, ongebruikte leiding – gelegen onder de Blaak en Plein 1940
- gerepareerd. Een extra zoetwater-
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inlaat is nodig, omdat vorig jaar de
Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf
de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra
inlaat bij de Leuvekolk gaat open
wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft er
ook in periodes van droogte voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

Schoner
Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Nu staat
het water stil en hoopt er vaak kroos
en vuil op. Straks wordt het water beter doorgespoeld waardoor planten,
diertjes en vissen beter gedijen.

Aanleg ligweide en steiger
De twee binnenvaartschepen die
nu in de Leuvekolk liggen, maken
plaats voor een vistrap. Deze vispas-
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sage maakt de migratie van trekvissen, zoals paling en de driedoornige
stekelbaars, tussen de Rotte en de
Nieuwe Maas mogelijk. In 2020

Opzoomerstraat

legt de gemeente een ligweide en
steiger aan. Daardoor kun je vlakbij
het water zitten en je kano of sloepje
afmeren. Een ondernemer heeft in-

Leuvekolk is een van de projecten
uit het programma Rivieroevers.
Hierin werkt de gemeente Rotterdam samen met partners om de
Rotte, Nieuwe Maas en Schie groener en levendiger te maken. De
aanpassing van de Leuvekolk wordt
gefinancierd door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam,
Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. Andere plekken langs de
Rotte die opnieuw worden ingericht
zijn de Linker Rottekade, het Grotekerkplein en de Crooswijksebocht.
Bron:
website gemeente Rotterdam

Verruimde openingstijden,
meer torenbeklimmingen
De Laurenskerk opent haar
deuren weer om 10:00 uur
in plaats van 11:00 uur. De
wintertijd in de Laurenskerk is
daarmee alweer voorbij!
Dit betekent dat bezoekers van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 t/m
17:00 uur een bezoek kunnen brengen aan dit monument vol verhalen.
Ook is het vanaf maart alweer mogelijk om op woensdagmiddagen en
zaterdagen de ruim 300 traptreden

te beklimmen naar het dak van de
Laurenstoren. Voorheen waren de
torenbeklimmingen pas mogelijk in
april. Hiermee biedt de Laurenskerk
aan meer Rotterdammers de mogelijkheid de toren te beklimmen, het
‘verhaal van de toren’ te horen en te
genieten van het adembenemende
uitzicht. Voor alle Rotterdampashouders blijft het ook dit jaar mogelijk
om één maal de toren gratis te beklimmen.

Het begrip Opzoomeren is ontstaan
in de Opzoomerstraat, gelegen in
het Nieuwe Westen. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw verloederde
de Opzoomerstraat en vormden
drugspanden een bron van ergernis.
De bewoners kozen voor een positieve aanpak en gingen zelf aan de
slag. Ze begonnen met het aanvegen
van de straat, het aanbrengen van verlichting aan gevels en het opfleuren
van de straat. Met hulp van de politie
verdwenen ook de drugspanden uit
de straat.

Sociale Vernieuwing
Het initiatief van de Opzoomerstraat
bleef niet onopgemerkt. In 1990
ontving de straat voor haar inzet de
landelijke Hein Roethofprijs voor
projecten in strijd tegen de criminali-

teit. De actie van de Opzoomerstraat
was ook een goed voorbeeld van sociale vernieuwing, een verzamelnaam
voor manieren om met elkaar de problemen in de grote stad aan te pakken. Het toenmalige projectbureau
Sociale Vernieuwing van de gemeente Rotterdam ging dan ook achter het
Opzoomeren staan en stimuleerde
andere straten om het voorbeeld van
de Opzoomerstraat te volgen. Opzoomeren werd een rage en leidde
tot een stedelijke Opzoomerdag op
28 mei 1994. Twintigduizend Rotterdammers waren deze dag in de
weer en knapten met elkaar straten
en pleinen op.

Opzoomer Mee
Als toegift op de Opzoomerdag is de
Stichting Opzoomer Mee Rotterdam
in het leven geroepen. Zij heeft als
taak het Opzoomeren in Rotterdam
levend te houden, het belang ervan in
stad en land uit de dragen en straten
en hun initiatieven te ondersteunen.
Op dit moment zet Opzoomer Mee
zich in voor twee programma’s: Opzoomeren (eigen programma) en de
uitvoering van de beleidsregel van de
gemeente Rotterdam voor bewonersinitiatieven (in opdracht).

Participatiesamenleving
Het Opzoomeren heeft in de loop
der jaren veranderingen ondergaan,
maar de kern is altijd hetzelfde gebleven: bewoners die de handen ineen
slaan en met elkaar activiteiten en
initiatieven in hun straat ondernemen. De laatste jaren worden straten
die Opzoomeren ook uitgedaagd om
zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s als Lief & Leed (burenhulp en aandacht voor elkaar),
taalontwikkeling (voorlezen aan kinderen, buren helpen met Nederlands
leren spreken) en de aanpak van
zwerfvuil. Was de Opzoomerstraat
ooit een goed voorbeeld van sociale
vernieuwing, nu zijn de initiatieven
van straten rond deze thema’s mooi
voorbeelden van de opkomende participatiesamenleving.

25 jaar
Op 28 mei 2019 bestaat de Stichting
Opzoomer Mee Rotterdam 25 jaar.
Natuurlijk wordt dit het hele jaar
door ook gevierd, te beginnen met
taart voor straten die tussen maart
en augustus gaan Opzoomeren. Hou
onze site in gaten voor meer jubileum nieuws!
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De Laurenskerk
viert op 18 mei 2019

Oproep
lezersbijdragen

Opbouwdag

Cursus

Weet u wat u slikt?

Vereniging DSB organiseert o.a. met Erasmus
MC en diverse andere partners de cursus Weet
u wat u slik?

De Stadsruit heeft u nodig!

Als redactie zetten wij ons in om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling en activiteiten in de wijken
Stadsdriehoek, Cool en het CS-kwartier. Wij komen hierbij ogen en oren tekort. Heeft u een bijdrage of een idee
waar de redactie wat u betreft niet omheen kan, mail dit
dan naar wijkorgaan@stadsdriehoek.nl of bel met Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek 010 - 414 07 33. Samen
bekijken we of, en op welke manier, we hier invulling aan
kunnen geven. Ook als u zelf graag schrijft nodigen we
u hiertoe van harte uit. We kijken uit naar uw ideeën,
nieuwtjes en activiteiten.

De cursus bestaat uit 5 taallessen en 5 lessen over medicatiegebruik. Je leert onder andere:
• Beter communiceren met je huisarts, specialist
en apotheker.
• Wat is een medicijn, wat is een bijwerking?
• Hoe lees je een etiket van een medicijn?
• Wat betekenen de iconen op een verpakking?
De cursus is voor mensen die meer willen weten over medicijnen. Na afloop ontvangt elke deelnemer een certificaat.
De cursus wordt aangeboden in Huis van de Wijk De Kip,
Kipstraat 37, Rotterdam. Elke dinsdag dag tussen 12.30 14.30 uur. Startdatum 2 april 2019. Aanmelden kan bij Merel van der Sar, mvdsar@wmoradar.nl of 06 - 54 96 72 91.

Slimme Baby’s
Vanaf 1 april begint Slimme Baby’s in het Ouden Westen.
Deze activiteit zal plaatsvinden in de Jeugdbieb het Oude
Westen tussen 10:30 en 11:30 uur. Deze activiteit is gericht
op ouders van kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Een paar
maanden ouder mag natuurlijk ook. Tijdens Slimme Baby’s lezen we voor, zingen we liedjes en praten we over opvoedthema’s. Ook geven we tips over hoe je kan voorlezen
en welke boekjes leuk zijn om voor te lezen. Het maakt niet
uit of uw baby slaapt of rondkruipt: hier is alle ruimte voor.
Voorlezen stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en verhoogt de concentratie van uw kind. Dit zijn allemaal dingen
waar uw kind zijn hele leven voordeel van heeft. Kom gezellig langs met uw kind en geniet van een kopje koffie of een
kopje thee!
Slimme Baby’s komt elke eerste maandag van de maand
terug in de Jeugdbieb het Oude Westen. Elke maand zal er
een ander thema besproken worden en lezen en zingen we
over deze onderwerpen.
Tijd? 10:30 tot 11:30 uur
Voor wie? Voor ouders van jonge kinderen.

Samenwerkingsovereenkomst
Het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal,
kan best lastig zijn als het niet je moedertaal is.
Dan is het fijn als je na een basiscursus Nederlands zeker bent van een vervolg. Daarom ondertekende wmo radar, Albeda College, ROC Zadkine
en NL Educatie het samenwerkingsverband ‘doorlopende leerlijn’.
Deelnemers die bij ons beginnen met de eerste basisvaardigheden van het Nederlands en hierna graag verder willen, kunnen we zo makkelijk doorverwijzen naar NL Educatie, Zadkine
of Albeda voor de vervolgcursussen De overeenkomst werd op
vrijdag 15 februari 2019 in Pier 80 in Rotterdam-Delfshaven
ondertekent in het bijzijn van taaldocenten, cursisten en andere belangstellenden

Taal in Rotterdam
In Delfshaven, Overschie en het Centrum van Rotterdam verzorgt wmo radar taalgroepen voor laaggeletterde migranten
die afkomstig zijn uit China, Kaapverdië, Marokko, Polen en
Turkije. Deze groepen zijn toegespitst op verschillende achtergronden, waaronder taal en gezondheid, taal en werk en taal
en participatie. Als de deelnemers bij wmo radar de basisvaardigheden van de Nederlandse taal geleerd hebben, worden ze
doorgestuurd naar Zadkine, NL Educatie of het Albeda College. Hier kunnen ze doorleren en een verdiepingsslag maken,
zodat ze de taal nog machtiger worden.

Wmo radar werkt dagelijks aan de nieuwe samenleving; een
samenleving waarin we klaarstaan voor elkaar. Door bewoners,
bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken aan elkaar te
verbinden wordt er een betere omgeving gecreëerd waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is.

Seksuele weerbaarheid voor meiden

Meiden uit Stadsdriehoek en omgeving kunnen
meedoen met het programma: Train de trainer
‘Seksuele weerbaarheid en gevaren van sociale
media’.
Meiden krijgen voorlichting en kunnen over dit thema met
andere meiden informatie delen/uitwisselen. Zij kunnen
ook getraind worden om zelf andere meiden te informeren
over de gevaren van sociale media. Zij leren hen waar ze
hulp kunnen krijgen en hoe ze zichzelf weerbaar kunnen
maken. Dit allemaal onder leiding van professionals en stagiaires.

Doorlopende leerlijn
Wmo radar werkt al langer samen met de drie instellingen,
maar vond het nu tijd voor een officiële formalisatie. Vanuit
de gemeente Rotterdam wordt eind maart 2019 een nieuw beleidskader Taal door het college van B&W gepresenteerd. Wij
willen hier niet op wachten en vooruitstrevend zijn door zelf
de handen officieel ineen te slaan en een doorlopende leerlijn
taal aan te bieden. Zeker ook met het oog op de inburgering
die vanaf 2021 voor rekening van de gemeente komt.

Waar:
Huis van de wijk De Kip, kipstraat 37
Wanneer: Elke maandag avond vanaf 17 uur
Wie:
Buurtcoach, Hanan Maazouzi
(programmaleider Jij bepaalt)

Mail/bel/app haar voor info
E: h.maazouzi@wmoradar.nl, Tel: 0621598752

Huisbezoek 75+
Versterking team
Jongerencoaches
We hebben twee nieuwe collega’s. Die wil ik
graag voorstellen: Omar Tahiri, Elton Evora en in
het midden ikzelf (Ibrahim Tokmak).
Wij zijn werkzaam bij WMO Radar als Jongerencoaches
en werken in het centrum van Rotterdam. Ons werkgebied
omvat onder andere het Oude Westen, Cool en Stadsdriehoek. Als jongerencoaches zijn wij vaak op straat en maken
daarbij contact met jongeren. Jongeren kunnen andersom
bij ons terecht voor bijvoorbeeld vragen over school, werk
en vrijetijdsbesteding.
Wij zijn ook regelmatig te vinden in het Wijkgebouw aan
de Kipstraat 37. We komen elkaar dan ook vast nog een keer
tegen!.

Net als in 2017 organiseerde wmo radar in 2018 in
Rotterdam Centrum het huisbezoek voor
75-plussers. Wmo radar krijgt dan een lijst met namen en
adressen van de gemeente Rotterdam van alle 75-plussers in
het Centrum. Vervolgens ontvangen deze ouderen een uitnodiging voor een huisbezoek Het doel van deze huisbezoeken
is met ouderen in gesprek gaan over hoe het met hen gaat en
het bespreken van hun wensen en mogelijkheden voor de toekomst. De huisbezoeken worden gedaan door enthousiaste
vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden ondersteund door de
buurtcoach senioren van de desbetreffende wijk. Wanneer dat
nodig is, zorgt de buurtcoach voor een vervolg op het huisbezoek.
In 2018 hebben wij circa 1.500 ouderen uitgenodigd voor een
huisbezoek. Hierop hebben we van zo’n 1.200 75-plussers een
reactie gekregen. In veel gevallen reageerde de oudere dat alles
goed gaat en dat een huisbezoek (nog) niet nodig is. Maar dat
ze onze contactgegevens zouden bewaren voor wanneer er wel
ondersteuning nodig is. Circa 200 ouderen vonden het fijn
als we een keer langs zouden komen. Dit leverde bijzondere

In 1970 werd Opbouwdag voor het
laatst gevierd, omdat simpelweg
de wederopbouw van de stad was
voltooid. Maar sinds 2016 is Opbouwdag op initiatief van Stichting
aan den Slag en Platform Wederopbouw Rotterdam in ere hersteld en
wordt dit jaar Opbouwdag voor de
derde keer op rij gevierd. Zo ook in
de Laurenskerk.

Over wmo radar

Train de trainer

ontmoetingen en mooie gesprekken op. En ook concrete hulp
en ondersteuning voor een aantal van deze ouderen door de
buurtcoach. Zoals deelname aan activiteiten, het leggen van
nieuwe contacten of we denken mee met de oudere bij lastige
vraagstukken.
Recent heeft de gemeente, in overleg met de welzijnspartijen,
besloten om maar eens in de 2 jaar 75-plussers uit te nodigen
voor een huisbezoek in plaats van 1 keer per jaar. Dit naar aanleiding van signalen van ouderen dat jaarlijks een uitnodiging
wel een beetje vaak was.
Bent u 75-plusser? Dan krijgt u dus dit jaar of volgend jaar een
uitnodiging voor huisbezoek. Wilt u graag eerder een bezoekje
van een van ons, dan kan dat natuurlijk altijd! Neem dan contact op met:
Cindy Vos, Buurtcoach senioren Oude Westen,
via 06 - 53 50 73 50, c.vos@wmoradar.nl, of
Loekie Visser, Buurtcoach senioren Cool,
via 06 - 43 23 63 58, l.visser@wmoradar.nl, of
Mieke Melis, Buurtcoach senioren Stadsdriehoek,
via 06 - 11 38 41 40, mmelis@wmoradar.nl.

Dé feestelijke viering van de wederopbouw die sinds
2016 in ere is hersteld
Op 18 mei 1947 werd Opbouwdag in het leven geroepen, om
zo de wederopbouw van de stad te vieren. Destijds is gekozen voor de symbolische datum 18 mei, omdat dit de dag was
waarop stadsarchitect Witteveen de opdracht van het gemeentebestuur kreeg om plannen te maken voor de herbouw
van de stad.

wie
wat
waar

COLOFON:
De STADSRUIT is een 7x per jaar verschijnende uitgave onder verantwoordelijkheid
van Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek
met een onafhankelijke redactie. De krant
wordt in een oplage van 10.000 stuks
gratis verspreid in de wijken Cool,
Stadsdriehoek en CS kwartier.
REDACTIEADRES:
Kipstraat 37 - 3011 RS Rotterdam
Tel: 010 - 414 07 33
E-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
pers@stadsruit.nl
Website: www.stadsruit.nl
REDACTIE:
Silvia Stentler, Annemarie Vooren,
Robert de Keizer, Carl Klaverweide,
Peter van Heemst, Ger Driesens (fotograaf)
OPMAAK: Bureau 404
DRUK: Janssen/Pers

Adverteren
in de Stadsruit?
De tarieven zijn:
Hele pagina................ e
Halve pagina.............. e
Kwart pagina.............. e
Een achtste................ e

500,00
250,00
180,00
90,00

Diensten
Stichting
Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010 - 414 07 33
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
Website:
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
openingstijden:
ma + do 9.00 - 17.00 uur
wo + vr 10.15 - 12.15 uur

Wijkgebouw Stadsdriehoek
WMO RADAR
Kipstraat 37, 3011 RS
tel: 010 - 485 58 98
Beheerder: Ahmed Seali 06 5051 7272
e-mail: a.seali@wmoradar.nl
Ook voor verhuur van ruimten
ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
vr 8.30 - 16.00 uur
za en zo incidenteel
Tijden kunnen in overleg of op afspraak
aangepast worden.

Klachten over de bezorging
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
tel: 010 - 414 07 33
Bij een sticker Nee/Nee wordt niet
bezorgd

Anders Ouder Worden
(A.O.W.) Werkgroep
ellydunk@xs4all.nl
010 4124079

Roffanum
Jan Evertsenplaats 7 B
3012 HN Rotterdam
Email: info@roffanum.nl
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Tot aan 1970 werd Opbouwdag
jaarlijks gevierd met feestelijke activiteiten, waaronder de eerstesteenlegging in 1952 voor de restauratie
van de Laurenskerk door Koningin
Juliana.

Op zaterdag 18 mei 2019 viert de
Laurenskerk van 10:00 tot 17:00
uur samen met alle Rotterdammers Opbouwdag. Om deze feestelijke viering voor iedereen toegankelijk te maken is de kerk de gehele dag gratis te bezoeken en zijn er
allerlei bouwactiviteiten voor jong
en oud. Zo is het mogelijk voor de
kleine en grote bouwers onder ons
om de kerk met kleine of enorm
grote legostenen na te bouwen.

Gebiedscommissie

Dorpshuis Communitycentre

www.rotterdam.nl/hoebereiktugebiedscommissiecentrum

Boomgaardsstraat 189
tel: 06 457 687 56
e-mail: decoolenkit@telfort.nl

Cultuurscout: Menno Rosier
centrum@cultuurscouts.com

Bewonersverenigingen
Jac. v.d. Vorm, Jan Evertsenplaats
jan.evertsenplaats@gmail.com
www.leuvekwartier.nl
www.bvboompjes.com
www.hoogkwartier.nl
www.bos-rotterdam.nl

Spirit 55+
Belangengroep senioren
post p/a Karel Doormanstraat 301a
3012 GH Rotterdam
secretariaat tel: 06 2091 4032
activiteiten tel: 06 2484 9602
e-mail: info@spirit55plus.nl

Buurtbemiddeling Centrum
in Leeuwenhoek
Westkruiskade 54
3014 AW Rotterdam
06 1850 0316
e-mail: centrum@buurtbemiddeling.org

Geluidsoverlast

Cityportal Rotterdam
www.rotterdam.nl

Vraagwijzer in Centrum
De Vraagwijzer in het Centrum is bereikbaar via het gemeentelijke telefoonnummer 14010.
U vindt de VraagWijzer Centrum
tijdelijk op de volgende locaties:
Oude Westen: De Nieuwe Gaffel,
Gaffelstraat 63-A	
dinsdag en vrijdag, 9.00 - 12.00 uur
Stadsdriehoek: Huis van de Wijk ‘De Kip’
Kipstraat 37
dinsdag, 9.00 - 12.00 uur
Kralingen:	Oostzeedijk 276
maandag t/m vrijdag, 9.00 - 13.00 uur
Let op:
Het Stadhuis wordt verbouwd; de Vraagwijzer is daar dus niet te bezoeken.

Gemeente
Algemeen nummer
gemeente Rotterdam

Voor degenen die het resultaat
van de wederopbouw vanaf hogere hoogte willen bekijken, zijn er
deze dag extra torenbeklimmingen
tegen een gereduceerd tarief. Voor
de liefhebbers met veel geduld is
het mogelijk om de bouwplaat van
de Laurenskerk aan te schaffen
voor een klein bedrag.
Wie feest viert, trakteert! Tijdens
Opbouwdag worden leuke Laurenskerk-gerelateerde goodies uitgedeeld.
Voor meer informatie kun je terecht op www.laurenskerkrotterdam.nl of houd de social media
kanalen van de Laurenskerk Rotterdam in de gaten.

Gezondheid
Gezondheidscentrum
Oude Westen&Cool, St. Mariastraat 75
Spoednummer: 010 - 436 52 39
- Dhr. R.D. Castelijns / Mevr. E.C. van der
Zwam tel: 010 - 436 77 70
- Mevr. M.A. Visser / Mevr. R. DamWeststrate tel: 010 - 436 55 30
- Dhr. J.J.G.W. Hipke tel: 010 - 436 32 65
- Mevr. A.L.I. Korenhof-Carolina
tel: 010 - 436 92 41
- Dhr. R.G. Metz tel: 010 - 436 19 75
Voor meer informatie kijk op de site:
http://huisartsen-mariastraat.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Blaak
Blaak 24, 3011 TA Rotterdam
tel: 010 - 411 12 07
Spoednummer: 010 - 411 12 07
e-mail: info@huisartsblaak.nl
openingstijden: ma t/m vrijdag
08.00 - 17.00 uur
Extra spreekuren (alleen op afspraak)
ma 07.00 - 08.00 uur
di 17.00 - 18.00 uur

Huisartsenpraktijk E.M. Ketzer en
M.C. Tempelman-Biewenga
Kipstraat 11-13, 3011 RS Rotterdam
tel: 010 - 412 53 29
Website: ketzer-tempelman.praktijkinfo.nl

(door bedrijven)
D.C.M.R. meldkamer (24 uur/dag)
tel: 010 - 473 33 33

tel: 14010
Voor vragen, grof vuil, openbare verlichting,
putten, kuilen en bestrating en vervuiling
Huisartsenpraktijk

Klus en Werk Cool/Oude Westen

Politie

Schietbaanstraat 33
3014 ZW Rotterdam
tel: 010 - 436 70 42
www.pameijer.nl

Bel bij spoed direct 112.
0800 - 8844 voor: Buurtagenten Basiseenheden Cool en Stadsdriehoek

De Stadsdriehoek-Rotterdam
Kipstraat 9-11, 3011 RS Rotterdam
tel: 010 - 412 90 53
Website:
http://bakashvilihuisarts.praktijk-info.nl
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MUSEUMNIEUWS

Villa Zebra

DE TIJDTRAP

ZEEMONSTERS
t/m september 2021

DE MOESTUIN
(7 – 12 jaar) t/m 1 maart 2020

Permanente
tentoonstelling

In de familietentoonstelling Zeemonsters
(vanaf 4 jaar) ontdek je de werelden van zes
waterwezens. Je neemt het monster van Loch
Ness onder de loep, ontmoet mega-octopus
Kraken, een reuzenkrab en zeemeerminnen.
Maar er is ook een grote schildpad die doet
alsof hij een eiland is en zelfs de walvis die
Jonas opat. Allemaal fantasie? Of zouden ze
echt kunnen bestaan?

De Moestuin van Villa Zebra is geen gewone:
hier gebeurt van alles buiten de perken! In de
nieuwe tentoonstelling voor kinderen van 7
t/m 12 jaar onderzoek je aan de hand van het
werk van twaalf kunstenaars het thema groei
en bloei. Zij bekijken de wereld net een beetje anders. Waarom lichten bijvoorbeeld die
aardbeien op? Waar woekeren de groenten
heen en wat groeit er aan jouw pizzaplant?
In De Moestuin woelen kunstenaars jouw
en hun eigen gedachten om met hun kunstwerken en allerlei onderzoeken. De tentoonstelling bestaat uit perken, net zoals in een

De Tijdtrap is een permanente tentoonstelling in de parkeergarages onder de Markthal. In de expositie zijn de archeologische
bodemvondsten te zien die zijn opgegraven
voorafgaand aan de bouw van de Markthal.
De Tijdtrap is iedere dag gratis toegankelijk
in de parkeergarage niveau -2, -3 en -4.
Als je nu door de binnenstad van Rotterdam
loopt kun je je nauwelijks voorstellen hoe de
stad er in de Middeleeuwen heeft uitgezien.
Toch bevinden zich meters onder straatniveau nog vele resten van gebouwen en
vondsten uit die tijd.
Beweeg met een roltrap letterlijk door de
tijd heen en ervaar de geschiedenis van Rotterdam in beeld en originele objecten. De
Tijdtrap is dagelijks toegankelijk en via het
trappenhuis van de parkeergarage daal je 15
meter naar beneden. Elke verdieping staat
voor een eerdere periode in de geschiedenis
van de stad en brengt je dichterbij de oorsprong van Rotterdam. De Tijdtrap is een
ontwerp van bureau Kossmann.dejong.

Boijmans Van
Beuningen

Maritiem
Museum

CO WESTERIK – DAGELIJKSE
VERWONDERINGEN
t/m 25 mei 2019
De Nederlandse kunstenaar Jacobus (Co)
Westerik (1924-2018) maakt van het alledaagse zijn hoofdonderwerp. Dit doet hij
door de werkelijkheid uit te vergroten en
zaken waar we meestal aan voorbij gaan op
levendige wijze te verbeelden. Zo speelt hij
met de grenzen van onze waarneming.
Op 10 september 2018 overleed Co Westerik op 94 jarige leeftijd in Rotterdam. Met
‘Co Westerik - Dagelijkse verwondering’
brengt Museum Boijmans Van Beuningen
een hommage aan de kunstenaar middels
een beknopt retrospectief van een zeer rijk
oeuvre. Museum Boijmans Van Beuningen heeft vaker aandacht besteed aan het
werk van Co Westerik, de laatste keer in
2014 ter ere van de 90ste verjaardag van
de kunstenaar waarvoor ook een publicatie
is verschenen.

Ontdek jij of ze echt bestaan?
Verhalen over zeemonsters zijn al eeuwen
oud. Vroeger reisden zeelui maandenlang

50 kunstwerken
De tentoonstelling ‘Dagelijkse verwondering’ toont Westeriks fascinerende werkwijze aan de hand van een selectie schilderijen, tekeningen, drukwerk, dagboeken en
voorschetsen, deels nooit eerder getoond.
Twintig van deze kunstwerken komen uit
de collectie van Museum Boijmans Van
Beuningen , de overige werken uit het Gemeentemuseum en het Stedelijk Museum,
alsmede uit particuliere collecties en de
collectie van de kunstenaar zelf (Co Wes-

Ds J. Scharpstraat 298, 3011 GZ Rotterdam
www.detijdtrap.nl

Nederlands
Fotomuseum
Foto: Marc van der Stelt

moestuin. De kunstenaars hebben daarin
een werkplek. Hun werk ontwikkelt zich
tijdens het jaar van de tentoonstelling. Jij
kan de kunstenaars helpen en met hen samenwerken. Doordat er telkens iets anders
gebeurt in de werkplekken, kan je ook steeds
iets anders bij hen doen.
Na je bezoek aan De Moestuin schuif je aan
in de workshop Platte Grond. Hier bewerk
je je eigen moestuin. Wat kan daar allemaal
in groeien en hoe ziet dat er dan uit? Laat je
inspireren door de kunstwerken in de tentoonstelling en maak een bonte plattegrond
van jouw moestuin.
Stieltjesstraat 21, 3071 JV Rotterdam
www.villazebra.nl

terik Fonds).
De verschillende technieken die Westerik
gebruikt, hebben duidelijk hun weerslag
op het werk: intuïtie voert de boventoon
in zijn tekeningen, waar de schilderijen
juist met de grootste zorgvuldigheid zijn
uitgevoerd. Toch schuilt ook in die minutieuze penseelstreken een intense vitaliteit.
De presentatie toont de veelzijdigheid van
deze opmerkelijke kunstenaar.
Museumpark 18, 3015 CX Rotterdam
www.boijmans.nl

Een nieuwe tentoonstellingsruimte

onder barre omstandigheden over de baren.
Dan kon het zomaar gebeuren dat je een zeehond op een zandbank, vanaf een afstandje,
aanzag voor een zeemeermin. In de Middeleeuwen geloofden mensen dat zeemonsters
echt bestonden. Daarom zijn ze terug te vinden op oude zeekaarten, waarvan een aantal
bijzondere exemplaren te zien is in deze tentoonstelling.
Ook tegenwoordig zijn we nog geïntrigeerd
door wat in de diepzee leeft. Als wetenschappers op kilometers onder het wateroppervlak
een dier ontdekken of ergens een vreemde
schaduw wordt gespot, vinden we dat fascinerend. Zeemonstersis een expo voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar, waarin niets
is wat het lijkt.

DE COLLECTIE BELICHT
DOOR BERTIEN VAN MANEN
t/m 8 december 2019
Voor de tentoonstellingsreeks De collectie
belicht door…heeft het Nederlands Fotomuseum dit keer de fotograaf Bertien Van
Manen als gastcurator uitgenodigd om een
persoonlijke keuze te maken uit de rijke
museumcollectie. Van Manen werd tijdens
het selectieproces getroffen door het werk
van Lucebert en Paul Citroen. Het gaat haar
vooral om de zeggingskracht van hun beelden, die je als kijker direct raakt.
Met een persoonlijke toelichting bij iedere
foto zet deze intieme tentoonstelling de collectie in een nieuw licht en krijgt het publiek
tegelijkertijd een scherp beeld van wat Van
Manen drijft als fotograaf.
Las Palmas Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
www.nederlandsfotomuseum.nl

Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam
010 - 413 2680
(AV)

