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Beste lezers
van de Stadsruit

Wij (de redactie) maken met veel plezier de Stadsruit. Omdat wij werken
met deadlines kan het soms gebeuren dat wij leuke evenementen of andere
informatie niet kunnen plaatsen in de krant. Wij raden u dan ook van harte
aan om te kijken op onze website www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
Daar staat de informatie over activiteiten die wij niet in de krant kunnen
plaatsen.
Kijk onder Agenda en dubbelklik op de naam van het document dan kunt u
het Lezen. Zo blijft u zo goed mogelijk op de hoogte. Veel leesplezier!
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We Beeld This City #30

Ode aan
Marten Toonder
De Artooniste
Het beeld is onthuld op 2 mei 2002.
Die dag werd de striptekenaar Marten Toonder 90 jaar. Hij was bij de
feestelijke onthulling aanwezig. In
2015 moest de sculptuur tijdelijk weg
vanwege de aanleg van de fietsenstalling bij Station Blaak. Twee jaar later,
ook op 2 mei, werd het standbeeld
teruggeplaatst.
Marten Toonder (1912 - 2005) was
geboren in Rotterdam op het Noordereiland. Hij heeft de eerste 20 jaar
van zijn leven in onze stad gewoond.
Toonder was een striptekenaar die
bekend is geworden door zijn verhalen over Tom Poes en heer Olivier
B. Bommel. Vanaf 1941 verschenen
over hen in de Telegraaf zogenoemde
stripromans. Hierbij wordt een tekstblok onder een aantal afbeeldingen
geplaatst. Dus geen tekstballonnen.
Het idee hierbij is dat de tekst de
aandacht niet afleidt van de tekeningen en de tekst een eigen leven gaat
leiden. In totaal zijn er 177 verhalen
verschenen.
De verhalen spelen zich af in Rommeldam, de woonplaats van Tom
Poes en heer Bommel. Rommeldam
is een havenstadje waarin duidelijk
het vooroorlogse Rotterdam te herkennen valt. Binnen deze miniatuur
maatschappij kon Toonder zijn min
of meer verborgen satirisch-ironische maatschappijkritiek kwijt. Dit
deed hij met een subtiel gevoel voor
humor. Zoals hij zelf aangaf bestond
de maatschappij van Rommeldam
voornamelijk uit 4 krachten, te weten: het geestelijk leven, de politiek,
de wetenschap en de beeldende
kunst.
De stripromans hebben onze taal
verrijkt met veel uitdrukkingen zoals: “geld speelt geen rol”, “mijn
waarde vriend”, “verzin een list” en

“als je begrijpt wat ik bedoel”.
De Rotterdamse gemeenteraad wilde
ter gelegenheid van de negentigste
verjaardag van Marten Toonder een
monument in de stad plaatsen. Kunstenaar Hans van Bentum werd hiervoor gevraagd. Deze stelde een gelegenheidsformatie samen bestaande
uit: Luuk Bode, Pepijn van Nieuwendijk, DJ Chantelle (Boris van
Berkum) en hemzelf. De formatie
kreeg de naam de ‘Artoonisten’. Zij
creëerde de stroming ‘artoonisme’
waarbij o.a. gebruik word gemaakt
van beelden uit de massamedia,
verpakkingen, reclame, cartoons en
sciencefiction. Samen bedachten zij
dus het monument.

Een beetje op elkaar letten.
Dat klinkt u misschien
wat ongemakkelijk in de
oren. Want wie heeft daar
nou zin in: gluren naar
de buren. Het klinkt zelfs
een tikkeltje achterbaks
misschien.

Tussen de markante
Markthal en Station
Blaak staat een eveneens
markant standbeeld.
Het is een 6 meter hoog
sculptuur gemaakt van
steen en brons. Het heet
‘Ode aan Marten Toonder’
van het Rotterdamse
kunstenaarscollectief de
‘Artoonisten’.

En toch kan het super aardig zijn als
u dat af en toe wel doet, even checken of het met iemand uit uw buurt
goed gaat. We geven twee voorbeelden van situaties waarin het mooi is
als we een beetje op elkaar letten. U
maakt zich zorgen om iemand die u
al een tijdje niet op straat of in uw
portiek heeft gezien. Of als bij een
buurman of buurvrouw de gordijnen al een paar dagen achter elkaar
dicht blijven.
Het is fijn als we vooral een beetje
letten op de oudere mensen die in
onze straat wonen. We zien ze mis-

Waar kijken we nu naar? We zien een
kunstwerk bestaande uit verschillende onderdelen die ik kort en zeker
niet compleet zal uitleggen. De voet
van het beeld is een klavervormige,
granieten zitbank met daarboven 4
karakters uit de stripromans. Deze
karakters staan elk symbool voor 1
van de genoemde 4 krachtenvelden
in Rommeldam. Elke artoonist heeft
1 van de figuren vormgegeven. Boven de figuren staat een obelisk met
witte donderwolk en gouden bliksemschichten. Hierop ligt een kruis
dat word gevormd door een penseel
en een pen. De penseel staat voor
de tekenkunst van Marten Toonder
en de pen voor zijn schrijfkunst. Op
de pen en het penseel staat Tompoes
met gouden vleugels. Hij staat op
een wereldbol met het kenmerkende
rood/geel geblokte motief van het
jasje van heer Bommel. Deze staan
symbool voor de verbeeldingskracht
van Toonder en en de leefwereld van
de personages.
Marten Toonder was verguld met het
monument al moest hij er wel even
aan wennen dat de bronzen figuren
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redenen niet meer naar een
activiteit, zoals bingo, koffieuurtje of gymnastiek.

heeft, probeer het dan nog een paar
keer op andere tijdstippen. Als u
ook na drie, vier pogingen geen
succes heeft, kunt u de directe buren vragen of zij weten wat er aan
de hand kan zijn.
U kunt ook langs gaan bij of bellen
met het Meldpunt Meld Isolement.
Dat is te bereiken in het Huis van
de Wijk De Kip aan de Kipstraat 37
of telefonisch via 010- 485 58 98.
Natuurlijk wilt u ook weten wat er
met uw melding gebeurt. Die wordt
zonder vermelding van uw naam
geplaatst in Meldisolement.nl
Van de persoon waarover u zich
zorgen maakt, komt in de melding
alleen het adres te staan. Vervolgens kijken de mensen van het
meldpunt of er meer (of juist geen
enkele) signalen over deze persoon
op dat adres bekend zijn. Als uit
de afgegeven signalen blijkt dat er
iets mis zou kunnen zijn, volgt een
huisbezoek.

Als u een (of meer) van deze signalen oppikt, is het zaak in actie te komen. Het beste dat u kunt doen is
ook het simpelste: ga gewoon aanbellen en kijk of iemand open doet.
Als dat de eerste keer geen succes

Dus, een beetje op elkaar letten,
is een klein gebaar dat veel goeds
kan opleveren. Wie hier meer over
wil weten kan naar de website van
de gemeente: www.rotterdam.nl/
wonen-leven/meld-isolement/

Een
beetje
op elkaar
letten
schien makkelijker over het hoofd
dan de actieve buurtbewoners. En
helaas leert de ervaring dat vooral
de alleenstaande oudere Rotterdammers ongemerkt steeds dieper
in een sociaal isolement kunnen
wegzakken.
Er kunnen een hoop redenen zijn
om in actie te komen. We noemden

er al twee en zetten er nog een paar
op een rij:
- De buitenboel ziet er verwaarloosd uit
- De brievenbus puilt uit met post
- Er staan verdorde planten voor
het raam
- Er loopt achter het raam een
verwaarloosd huisdier rond
- Iemand komt zonder opgaaf van
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MUSEUM ROTTERDAM
1940 - 1945
interpretaties zijn van zijn stripfiguren en geen exacte kopieën.
In 2015 moest het beeld dus tijdelijk

wijken voor de bouwwerkzaamheden aan de fietsenstalling. Dit was
gelijk een goede gelegenheid om het
beeld weer op te knappen. Het had in
13 jaar behoorlijk wat te lijden gehad.
Zo was tijdens een Danceparade (een
ooit populaire dansmuziekoptocht
door Rotterdam) één van de bliksemschichten uit de wolk getrokken door
een feestganger. De witte wolken
waren donkergrijs geworden en ook
andere beschadigingen werden geconstateerd.
Tot genoegen van de kunstenaars
werd het beeld na 15 jaar pas echt
compleet door het toevoegen van
een zin uit één van de stripromans
van Toonder. Op de granieten bank
is met gouden letters een citaat uit
‘De Verdwenen Heer’ (1969) aangebracht. Er staat: “Zwarte stenen als
overblijfselen van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden,
waar de stille tranen wenen, van de
bevrijde geest...” Als je begrijpt wat
ik bedoel!

Het beeld is in 2017 teruggeplaatst
en is heel populair onder een breed
publiek. Ook onder toeristen of
anderen die het werk van Toonder
niet kennen mag het op veel aandacht rekenen. Op het bankje eten
‘markt(hal)bezoekers’ bijvoorbeeld
een patatje of men rust even uit. Het
is ook een echt ‘landmark’ geworden.
Als je met iemand afspreekt dan is
het handig om aan te geven dat je bij
het beeld met de witte wolk met gouden bliksem staat. Dat is duidelijker
dan voor, achter of naast de Markthal.
Mocht je bij het beeld staan kijk dan
even tussen de bronzen figuren.
Als je goed kijkt zie je een bronzen
tompoes-gebakje liggen. Volgens de
legende van de ‘Artoonisten’ zal je
nooit meer honger krijgen als je deze
aanraakt.
Parbleu, wat enigjes!
(RdK)

Ik ben geboren in januari 1940,
dus ik ben een Rotterdammer van
vóór de oorlog. M’n baby- peuteren kleutertijd heb ik doorgebracht
in het Oude Noorden tussen het
Pijnacker- en Noordplein. De oorlog heb ik in ’t begin natuurlijk niet
bewust beleefd, maar vanaf ongeveer m’n 4e jaar heb ik veel herinneringen aan de oorlog.
Daarna heb ik jarenlang alles wat
los en vast zat over de bezetting gelezen, films gezien etc. Tóch heb ik
geboeid de tentoonstelling in Museum Rotterdam 1940 - 1945 bekeken; er viel voor mij ook nog wat te
leren!
De expositie is zeer toegankelijk
opgezet, met aan de ene kant grote
foto’s en aan de andere kant vitrines met allerhande voorwerpen uit
de oorlog. De uitleg met een uitgereikte tablet was goed te volgen. Bovendien is een experience van het
bombardement gemaakt, die veel
indruk maakte.
Aan kinderen is ook gedacht; ze
kunnen een “safe city” bouwen met
behulp van beeld en geluid. Het

nodigt uit na te denken over het
verschil tussen democratie en dictatorschap.
Tot slot was er een zeer gedetailleerde documentaire over het
verzet van het Nederlandse leger,
met name de Mariniers, tegen de
Duitse aanval. De slag om vliegveld
de Waalhaven en de Maasbruggen,
wat uitmondde in het bombardement van de stad. Daarna gaf het
leger zich over aan de Duitsers. De
stad brandde nog dagenlang, want
het gebombardeerde centrum was
dichtbebouwd met oude huizen
waar veel hout in was verwerkt.
Al met al geen vrolijk museumbezoek, maar wél een leerzame ervaring. De moeite van een bezoekje
waard!
Open: dinsdag t/m zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur, zondag
11.00 tot 17.00 uur.
Entree 9 euro, kinderen tot 17 jaar
gratis, R’dam pas en Museum
Jaarkaart ook gratis.
c.p./c.v.w.

destadsruit / Cool

4 NR 61 - september 2019

September

op het Schouwburgplein

Muziek, verhalen en feest
Op zaterdag 21 september kan je een
voorproefje nemen op het Chinese
Maanfestival. Tijdens dit festival
wordt het traditionele oogstfeest gevierd. Op het Schouwburgplein krijg
je naast lekker eten en drinken, muziek en performances voorgeschoteld.
Op zondag 22 september nodigen
bewoners van de Rotterdamse binnenstad je weer uit voor Gumbo
Session. Deze open-air jamsessie begeleid door binnenstadbewoner en
bluesman Keith Dunn is een terugkerend event met hapjes, drankjes
en speciale gastoptredens. Dit keer
zorgt frontman Bart Mulders met
zijn Little Village Blues Band voor
een flinke dosis footstompin’ 50’s
Chicago guitar blues. Tussendoor
zingen de Silver Sound Singers, senioren uit Rotterdam Centrum, bekende liedjes over vrijheid en dromen
die het hele publiek kan meezingen.

Als afsluiter van de zomermaand
transformeert de Rotterdam Pride,
op zaterdag 28 en zondag 29 september het Schouwburgplein tot het
grootste Pop Up Park ter wereld; een
speelweide vol muziek, optredens,
workshops, eten en drinken. Sluit
aan en draag bij aan een plek waar iedereen welkom is, ongeacht geslacht
en seksuele voorkeur.
Yoga-workshops in de buitenlucht
Ook in de maand september kan je
elke zondagochtend meedoen aan
een lekkere yogales op het Schouwburgplein. Creëer ruimte voor lichaam en geest met Vinyasa Prana
Flow, kom volledig tot jezelf aan de
hand van Yoga Nidra, werk aan meer
flexibiliteit en kracht met MindBodyFlow of verken jezelf met Hatha
Flow en Do-In Yoga. Iedereen kan
meedoen. Geen ervaring nodig.

PROGRAMMA
SCHOUWBURGPLEIN
ROTTERDAM

zo. 22 september
11:00u HATHA FLOW YOGA
15:00u GUMBO SESSIE o.l.v.
KEITH DUNN

zo. 29 september
11:00u DO-IN YOGA

Heerlijke mix
Het is aardig druk op het
Landje. Gelukkig, want na een
hele ochtend miezerige regen
hadden wij er een hard hoofd
in.

6 Oktober is het zover. Het
Landje krijgt een Open
Podium met tal van optredens
en presentaties van actieve
bewonersgroepen in de wijk.

Romantisch
barbecue
Het is 26 augustus. De Jacobustuin in de Jacobusstraat,
een verborgen juweeltje, ligt
er vredig bij. Op het grote
ronde grasveld staan lange
tafels en banken voor zo’n 60
opgekomen buurtbewoners.
Het grasveld wordt omringd door
kleurige bomen en struiken en avontuurlijke rotsen. Een smakelijke barbecue wordt het onder leiding van
de vrijwillige Radar-kok. Heerlijke
salades worden afgewisseld met hamburgers, lamskoteletten, merguezworstjes, gevarieerde spiesen en

Ook dit jaar zijn er tientallen auteurs,
performers en artiesten te zien op diverse podia in het stadshart.
Stilte vormt dit jaar de rode draad in
Woordnacht: een gezamenlijke uitdaging voor schrijvers, dichters én
bezoekers in een festival rondom het
gesproken en geschreven woord.
Dat moet wel tot bijzondere program-

ma’s leiden. Zo kunnen bezoekers
het vier uur durende Gesprek zonder
woorden meemaken. Of virtueel in
De gedaantewisseling van Franz Kafka kruipen. Luister naar Vincent Bijlo
die spreekt over het verlies van zijn
gehoor. Naar Nelleke Noordervliet
(foto), die in de Anna Blamanlezing
2019 ingaat op de essentie van stilte.
Of bezoek de eerste silent poetry
slam in Nederland met performances
van dove spoken wordartiesten.
Niet alles gaat over stilte op 25 en 26
oktober. Wim T. Schippers staat centraal in een avondvullend programma. Redmond O’ Hanlon spreekt
over zijn boek De groene stad en zijn
reizen naar Borneo en de Amazone.
Thomas Verbogt & Beatrice van der

Garage Rotterdam het nieuwe culturele seizoen met de
opening van What if Women Ruled the World? Op uitnodiging
van curator Imke Ruigrok tonen zes internationale kunstenaars in een multidisciplinaire tentoonstelling hun werk over
de overgang naar een vrouwelijk tijdperk. Te zien t/m 3 november 2019.

BEKIJK HET PROGRAMMA OP
SCHOUWBURGPLEINROTTERDAM.NL

Open
podium

De Koninklijke Rotterdamse Post
Harmonie komt met 50 blazers. Sanity, de buurtband, laat de oude rock
weer leven. De Hearing Dogs for Deaf
People, de Coolse jongerenband, confronteert je met heavy metal. Het
gloednieuwe bewonersbestuur van
Cool aan de Gang stelt zich voor. Actievelingen rond klimaat en wateropgave, Stadslab (bewogen architecten)
laten van zich horen. Jong 010, TOS,
Cool en Kit, WMO Radar en Roffanum, ze zijn er allemaal. Ook de
ontwikkelaars van de torens komen
aan bod en presenteren een manifest.
De redactie van Coolkast, een maandelijks blaadje voor op je koelkast
met behulp van een magneetje, komt
zich aan u voorstellen. Duimdrop, de
Cultuurscout, Babel en Theater Rotterdam, zij bezetten het bruisende
Landje. De monden worden gevoed
met de Surinaamse buurtkeuken. Als
de harmonie klinkt stroomt het plein
vol. Ook u mag niet ontbreken. Cool
aan de Gang. Cool leeft door de kracht
van zijn bewoners.
-----------------------------

Rotterdam vormt op vrijdag
25 en zaterdag 26 oktober het middelpunt van de
Nederlandse en Vlaamse
literatuur. Dan vindt tot in de
late uren de Nacht van het
onhoorbare plaats: de vierde
editie van Festival Woordnacht.

What if Women
Ruled the World?

za. 21 september
15:00u CHINESE MAANFESTIVAL

za. 28 & zo. 29 september
ROTTERDAM PRIDE

speciale sauzen. De stemming zit er
helemaal in. Het is één groot ontmoetingsfeest. Dan verschijnt Ray Saluki,
sinds de zeventiger jaren de onovertroffen Rotterdamse goochelaar. Hij
haalt je gemarkeerde kaart overal van
tussen en tovert alles van de éne hand
naar de andere. Voor de dames maakt
hij van langwerpige ballonnen rode
hartjes en schattige hondjes. Bezige
vrijwilligers maken er een geweldig
feest van. Is Cool niet een paradijs op
aarde? Een pluim voor Spirit 65+ en
Wmo-radar en voor echt kanjers van
vrijwilligers.
EdM
-----------------------------

De spits werd afgebeten door Sabine’s
man uit de Van Brakelstraat met zijn
virtuoze contrabas geëscorteerd door
een begaafd gitarist. Muzikaal gezien
was dit een hoogtepunt. Hele families
met kinderen kwamen toegesneld toen
de acrobaten van Tall Tales ons meenamen op een spectaculaire vliegreis.
Bij gebrek aan een vliegtuig deden zij
halsbrekende toeren. Met gestrekte
armen tilde piloot Harm zijn partner
op handen de lucht in. Jongleren met
kegels en ballen ontlokte bewondering. De muziekschool Eeuwige Noten
die wil starten in Cool toonde wat zij
waard was. Het was ontroerend hoe
een tiental kinderen van verschillende
niveaus op de pianotoetsen tokkelde.
Chenzira was de host en bracht een
aantal covers die het publiek erg mooi
vond. Zeker veertig koorleden van het
Pop Up koor uit WORM zongen populaire liederen die wel iedereen kon
meezingen. Het was heerlijk swingend
en dirigent Ed zorgde zelfs voor gitaarbegeleiding. Michel Schelvis klopte
op de klankbox. Het koor is een echte
sfeermaker, het plein wordt omgetoverd in gezelligheid. Het publiek is
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DE Nacht van
het onhoorbare

Rotterdamse ruimte

KADRE / Mark Holtmann & Evelien Groeneveld

De laatste maand van de
zomer breekt alweer aan. Op
het Schouwburgplein is het
nog even flink genieten van
een kleurrijk programma vol
verhalen, muziek, en feest.
Met in september o.a. meesterverteller Paul Middellijn,
een nieuwe muzikale Gumbo
Sessie o.l.v. Keith Dunn en
de Rotterdam Pride. Alle
programma-onderdelen zijn
gratis. Voor jong en oud. Ben
jij er bij?

destadsruit / Cool

compleet gemixt van Yups tot oudere
bewoners. In afwachting van de DIT
Band gaan de Kaapverdianen dansen,
een ongedwongen volksdans waar je
echt vrolijk van wordt. Hiphoppers
verschijnen op het toneel en nemen
ons mee in hun wereld van beweging,
ritme en lichaamsverhalen. DIT met
een bijzondere zangeres, drums en
gitaren oogst veel bijval en zorgt dat
de beentjes op de vloer komen. Dit
onlangs gestarte bandje zet kwaliteit
neer. Sanity de buurtband die wekelijks oefent in de kantine is als een
stormwind. Niemand kan blijven zitten als deze Verenigde Staten van Rotterdam uit hun bol gaan. De ultieme
verrassing zijn Hearing Dogs For
Deaf People, genomineerd als beste
Rotterdamse jongerenband. Deze
Heavy Metal heeft een heel eigen ritme dat charmeert. Kenner Lilly uit de
Lijnbaanflats geeft ze een negen plus.
Hun coach is dan ook Glenda Peters,
geboren en getogen in Cool. Glenda
vertelt dat waar wij nu staan een
houten school stond. Oud en nieuw
werden op een speciale wijze aan elkaar gekoppeld. We praten na met de
buurtband in de Kantine. ‘Geweldig,
we hadden een heel ander (gemixt)
publiek.’ Dat was ook de bedoeling.
EdM
-----------------------------

Hoe zou de wereld er uitzien als
het vrouwelijke de overhand heeft?
De groepstentoonstelling What if
Women Ruled the World? laat zien
dat deze verandering niet per definitie een opstand tegen het mannelijke is. Het is eerder een blijk van
de groeiende zichtbaarheid van het
vrouwelijke, op basis van haar eigen

kwaliteiten. Volgens Maya en Azteekse voorspellingen breekt er een
nieuw tijdperk aan. Hoewel de huidige transitieperiode nu nog zowel
mannelijk als vrouwelijk is, zal de
volgende zonnecyclus een vrouwelijke zijn. Met performances, installatie, projectie, muurschilderingen
en film verkennen de kunstenaars

Wethouder en staf
op visite in Cool
Wethouder Bob Kurvers die
de Rotterdamse woningbouw in een versnelling
moet brengen bezocht met
een team ambtenaren de
wijk Cool.
Lot Mertens gebiedsnetwerker zette uiteen waar de wensen en knelpunten liggen in de omgeving van
de torens bij de Baan in aanbouw.
Een verdubbeling van de Cool Zuid
bevolking vraagt een ingrijpende
aanpassing van de ruimere woonomgeving. Zowel de Bewonersorganisatie Cool aan de Gang als
City LaB (een cluster van bewogen
architecten) bepleiten plinten onder de torens met uitstraling, een
groener Landje met waterberging
en een beheersbare Witte de Withstraat. De bewonersorganisatie

benadrukt de ontmoetingsfunctie
voor bewoners en hun betrokkenheid bij het beheer vooral in de
Witte de With omgeving. Gebied
coördinator André Hammink en
de bewonersorganisatie gaan heel
diverse partijen benaderen om mee
te doen en positie te kiezen. In de
vorm van een triviant spel kan een
brede groep komen tot een model.
Het Landje is één van de tien projecten die in aanmerking komen
voor het ontwikkelingsfonds. De
opbrengst voor de gemeente van de
torens, dient enige weerslag te hebben op het omgevingsvraagstuk. Al
is de grootstedelijke functie van het
Landje uniek, er zijn in de stad met
name in het Oude Noorden inspirerende voorbeelden te vinden.
EdM

Poel spelen nog één keer hun muzikale voorstelling Montere weemoed.
Het is maar een greep uit ruim dertig
programma’s waarmee Woordnacht
dit jaar op memorabele wijze de zomertijd afsluit.
De complete programmering wordt
in de komende maanden aangevuld
op onze website www.woordnacht.nl
en via Facebook / Instagram / Twitter.
Wij begroeten je graag op 25 en 26
oktober. In een verrassend festival.
Tickets verkrijgbaar via www.woordnacht.nl of rechtstreeks in de ticketshop.
Locaties: Arminius, TENT, V2_, Goethe-Institut en Tsjechisch Centrum,
Boekhandel Donner, Theater

de verbeelding van verleiding, rollenspellen, de relatie tussen manen vrouwzijn en een meer vrouwelijk georiënteerde maatschappij.

6 internationale kunstenaars
Wafae Ahalouch

(1978, Tanger, Marokko. Woont en
werkt in Amsterdam.) laat met haar
tekeningen, schilderijen, installaties
en sculpturen een persoonlijke visie
op onze vervreemde wereld zien. Met
haar werk heeft zij meerdere internationale residenties op haar naam
staan, ondere andere bij Kunstlerhaus Bethanien in Berlijn en Wiels
in Brussel. Ahalouch is winnaar van
de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en werd genomineerd voor
de Amsterdamprijs 2012 (AFK) en
De Wolvecampprijs 2014.
Tyna Adebowale

(1982, Lagos, Nigeria. Woont en
werkt in Amsterdam.) is een mixed
media kunstenaar met een academische achtergrond in schilderkunst.
Ze verkent thema’s als gender, politiek en sociale media in hedendaags
Nigeria. Haar werk bekritiseert consumentisme en imperialistische
structuren, patriarchaat en christendom en pleit voor de zichtbaarheid
van queer levensstijlen. Adebowale’s werk is in binnen- en buitenland
tentoongesteld.
Yael Bartana

(1970, Kfar-Yehezkel, Israel. Woont
en werkt afwisselend in Nederland,
Berlijn en New York.) is audiovisueel kunstenaar die culturele identiteit onderzoekt. In haar fotografie,
film en installaties verkent zij op kritische wijze de identiteit van onder
andere haar geboorteland. Bartana
studeerde aan de Academy of Arts
and Design in Jerusalem, School of
Visual Arts in New York en aan de
Rijksakademie in Amsterdam.

Hadassah Emmerich

(1974, Heerlen. Woont en werkt in
Brussel.) verweeft in haar schilderijen, werken op papier en installaties,
het lichaam en identiteit, representaties van het exotische, sensualiteit
en de dialoog tussen abstractie en
figuratie. Emmerich selecteert materiaal uit verschillende bronnen,
waaronder vintage fotografieboeken,
teksten, reclame en kunsthistorische naslagwerken, die worden samengesmolten door een proces van
fotomontage dat vervolgens op het
canvas wordt overgedragen met een
combinatie van schilderen en afdrukken.
Caz Egelie

door Gallagher samengevoegd met
haar eigen fictieve en non-fictieve
lagen. Haar werk is te zien in talloze
solo- en groepstentoonstellingen
zoals de Biënnale van Venetië, Tate
Modern en is opgenomen in collecties van grote musea.

Nieuwe curator
What if Woman Ruled the World?
is de eerste tentoonstelling van curator Imke Ruigrok voor Garage
Rotterdam. Imke Ruigrok (1978,
Leiderdorp) maakt tentoonstellingsprojecten met (inter-)nationale
kunstenaars in binnen- en buitenland. Naast een beeldende studie
aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht en theoretische studies in
Filosofie en de Masters Moderne
Kunst en Artistic Practice aan de
Universiteit van Amsterdam, werkte ze als curator en conservator in
Museum Hilversum, Museum De
Pont, Atelier Van Lieshout en Museum IJsselstein. Op dit moment is
ze onder andere werkzaam als curator voor Garage Rotterdam en Transnatural Amsterdam en werkt ze als
docent aan de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht.

(1994, Utrecht. Werkt in Utrecht,
woont in Rotterdam.) maakt installaties, performances en 3D-animaties
vol (kunst-)historische referenties.
Het visuele vocabulaire van deze
beelden - de kleuren, de gebouwen,
de kleding - wordt gecombineerd met
zijn conceptuele benadering en zijn
honger naar theater en performativiteit. In 2018 studeerde Caz Egelie af
aan de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht en won hij de vijfde Helmondse Carat Lucas Gasselprijs met
het werk ‘She’s been in the bizz for Evenementen bij deze
years’. Sindsdien is zijn werk in bin- tentoonstelling
nen- en buitenland te zien.
• BRANDSTOF
5 oktober 2019, 15.00 uur
Performance door Marijke de
Ellen Gallagher
(1965, Providence, Rhodes Island, Roover en Artist Talk Alexis Blake
VS. Woont en werkt afwisselend in & Nina Folkersma
Rotterdam en New York) combineert • NATAFELEN
in haar multidisciplinaire oeuvre, 1 november 2019, 18.00 uur
prachtige herinterpretaties van een in Diner tussen de kunst
beweging zijnde Afro-Amerikaanse
identiteit, geschiedenis entoekomst. www.garagerotterdam.nl
In haar oeuvre herinterpreteert Gal- Open: woensdag t/m zondag,
lagher zowel alledaagse - en of geda- 12.30 tot 17.30 uur.
teerde - beelden van zwarte idolen Toegang: 2,- euro (gratis met Musegekoppeld aan de dieperliggende umkaart of Rotterdampas)
Afro-Amerikaanse geschiedenis en
cultuur. In schilderijen, werken op
papier, film en video worden specifieke historisch culturele referenties
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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
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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

Deze plek is mooi van lelijkheid
wijnlokaal LenselinQ
“Martijn is wijn.” Waar heeft
u dat als trouwe lezer al
eerder gehoord? Inderdaad.
In De Stadsruit van september 2017 toen ik een portret
maakte van LenselinQ, de
wijnwinkel aan de Oppert.
Chris bedacht, zonder dat ze
er erg in had, de kop boven
dat verhaal. Ze wilde me met
dat citaat duidelijk maken
dat haar man en zakenpartner Martijn Lenselink wijn
dacht, sprak en ademde.

ROTTERDAM GEEN BOEKENSTAD?
DAT IS ECHT FLAUWEKUL!
In ben in een zaak in een zaak. Al ontelbare keren ben ik
hier geweest. Om wat rond te neuzen. Een cadeau uit te
zoeken. Of iets voor mezelf te kopen.

En kijk. Nu zit hij weer tegenover
me. Maar niet in dezelfde straat.
En ook niet in een wijnwinkel. We
ontmoeten elkaar dit keer in zijn
“wijnlokaal”, een plek waar de klant
wijn per glas bestelt. “We werken
hier zonder wijnkaart. Je vertelt wat
je lekker vindt. Wij halen drie flessen die bij jouw verhaal passen. Van
alle drie proef je wat en de smaak die
jou het beste bevalt, die krijg je”, legt
Martijn uit.
We doen even een kleine oefening.
Ik zeg dat ik een rode wijn wil met
een Salice Salentino-achtige smaak.
Martijn hoeft geen tel na te denken.
“Nou dan kom ik met een fles Primitivo uit het Italiaanse Puglia, een fles
Bobal uit Midden- Spanje en een Ribeira uit Zuid- Portugal.” En wat gaat
zo’n glas me kosten, wil ik natuurlijk
ook graag weten. “Vier euro vijftig”
is het verleidelijke antwoord. Maar ik
houd het nog even bij water want er
valt nog heel wat te vragen én op te
schrijven.
Deze plek tussen Haagseveer en
Delftsevaart was lang een wat stille,
verloren hoek. Toch durfden Martijn
en Chris het direct aan hier naartoe
te verhuizen. Sterker nog, zij hadden deze locatie al een jaar of vijf
geleden op het oog. “We hebben voor
de deur een prima laad- en losplek,
deze straat blijft ook bij evenementen open, want het politiebureau ligt
eraan, en het uitzicht op het water
is formidabel.” Hij zwijgt even. Niet
omdat zijn ode klaar is, maar om mij
de gelegenheid te geven alle pluspunten goed te overpeinzen. “Bovendien” klinkt het dan, “heb ik hier
een fantastisch terras waar ’s zomers
van pakweg twaalf uur ’s middags tot
tien uur ’s avonds de zon schijnt.” En
dan besluit hij schaterlachend: “Het
allerbelangrijkste is natuurlijk dat dit
pand mooi is van lelijkheid”.

De wijnwinkel is gewoon meeverhuisd, maakt hij me bij een rondleiding duidelijk. “Maar om een wijnwinkel en een wijnlokaal te kunnen
exploiteren had ik twee aparte ruimtes nodig. En dat kon ik hier realiseren. De ene zit op nummer 32 en de
andere nummer 34.”
Wat is het goedkoopste glas wijn dat
je hier kunt bestellen? De Garnache,
een rode Spaanse wijn. Die kost 3,75
euro. Voor de duurste, Barbaresco,
een Italiaanse rode wijn, komt er 8,50
euro op de rekening van de klant.
Het wijnlokaal ademt een lekkere
sfeer. Dat komt door de verrassende
indeling, de ramen aan drie kanten
en het uitzicht, maar ook door het
ratjetoe aan meubelen waarmee de
ruimtes zijn gevuld. “We hebben het
overal vandaan gesleept. Van veilingen tot rommelmarkten, van tweede
handswinkeltjes tot faillissementsverkopen.”
Iedereen voelt zich hier onmiddellijk thuis. Dat was precies de bedoeling van Martijn: “Ik wil vooral gastvrijheid uitstralen. Ook het team is
vanuit dat idee samengesteld. En het
werkt. We zijn een ontmoetingsplek
van de buurt aan het worden. En het
komt regelmatig voor dat wildvreemde mensen na een tijdje de tafels aan
elkaar schuiven en er samen een gezellige avond van maken.”

Wijnbars zijn booming business.
“Dat is de reden waarom we onze
zaak liever omschrijven als wijnlokaal. Ik wil anders zijn, me onderscheiden. Meer een huiskamer dan
een bar. Zonder drukke muziek. Met
wijn die ik zelf selecteer en die in
de winkel te koop is. Waar wijn de
hoofdzaak en niet de bijzaak is.”
Ook groepen en partijen zijn hier
meer dan welkom. “Je kunt hier terecht met groepen van pakweg twaalf
personen tot zestig. We bieden arrangementen aan met drie glazen wijn,
kleine hapjes en knabbels vanaf twintig euro per persoon.”
Ik ga snel op weg naar huis. Want de
deadline nadert dus het verhaal moet
worden uitgewerkt. Halverwege bedenk ik me dat de Bobal en Ribeira
nog lokken. Bijna maak ik rechtsomkeert. Bijna hè.
LenselinQ aan de Haagseveer 32-34
De winkel is open van dinsdag t/m
vrijdag van 12 tot 18.30 uur, zaterdag
van 10 tot 18 uur en zondag van 13
tot 17 uur.
Het wijnlokaal is open van dinsdag
t/m woensdag van 16 tot 22.30 uur,
donderdag t/m zaterdag van 12 tot
22.30 uur en zondag van 13 tot 20 uur
www.lenselinq.nl
www.instagram.com/lenselinq
(pvh)

Maar tot mijn schande moet ik opbiechten dat het me pas een week
of twee geleden opviel dat in boekhandel Donner aan de Coolsingel
ook het Antiquariaat Looijestijn is
gevestigd. Een zelfstandige winkel
met een eigen baas. Die ontdekking
vroeg natuurlijk om een nadere kennismaking.
Jurgen Looijestijn is die baas. Op de
tweede verdieping is hij te vinden.
Zijn bureau staat voor vijf gangpaden, oftewel tien rijen boekenkasten,
die ruim twaalfduizend boeken bevatten. Tweede handsboeken wel te
verstaan. “Die kan je onderverdelen
in de echte tweede hands, dat zijn
boeken die ook nog nieuw zijn aan
te schaffen, en de antiquarische boeken, die dus nieuw niet meer leverbaar zijn” legt hij me uit.
In 1987 stapte hij de wereld van de
tweede hands en antiquarische boeken binnen om er nooit meer weg te
gaan. “Mijn boekenloopbaan begon
De Slegte. Een grote keten van tweede handsboekenwinkels met meer
dan twintig filialen in Nederland en
België. Toen de Rotterdamse boekhandel Donner en De Slegte fuseerden tot Polare kwam ik ook Rotterdam terecht en daar ging het in 2014
helaas lelijk mis. Polare ging failliet”.
Veel Rotterdammers zullen zich herinneren hoe Donner als een feniks
uit het as wist te herrijzen. Vijf personeelsleden ondernamen een succesvolle reddingsactie. En – aanvankelijk bij wijze van antikraak- kon het
nieuwe Donner een doorstart maken
in het leegstaande ABN Amropand
aan de Coolsingel. Een chiquere
Rotterdamse plek was nauwelijks
denkbaar. En Jurgen verhuisde mee:
“We kenden elkaar heel goed. Wisten
wat we aan elkaar hadden en ik had
helemaal geen aandrang om los van
Donner een eigen zaak te beginnen.

Dus werd ik hier een van de onderhuurders”.
Jurgen heeft Scheikunde en Kunstgeschiedenis gestudeerd, maar de
liefde voor het boek zat er al vroeg in:
“Mijn moeder parkeerde me altijd in
de boekenwinkel als ze boodschappen ging doen en pikte me dan een
half uurtje later weer op.” Dit werk
trekt hem omdat hij handel leuk vind

zijn. Maar dat is echt hele grote flauwekul. Scheepvaart, geschiedenis
en filosofie. De Rotterdammers zijn
eigenlijk in van alles en nog wat geïnteresseerd. En weet je: zo’n schitterende boekenzaak als Donner kan
alleen floreren in een stad die echt
van boeken houdt.”
De kracht van zijn zaak? Daar hoeft
hij niet lang over na te denken. “Ik

verrassende of bijzondere boeken
vinden.” Hij lacht: “Anders gezegd.
Ik heb hier geen rommel staan en ik
durf eigenzinnige keuzes te maken.”
Naast de fysieke winkel is er ook een
goed draaiende webwinkel. “En die
trekt klanten uit de hele wereld.”
Het duurste boek dat hij hier heeft
staan (achter slot en grendel, dat wel)
is de eerste druk van “The Lord of the

verhaal. Gelukkig heb ik mijn portemonnee thuis laten liggen. Maar
als ik naar buiten loop, herhaal ik
nog even het verlanglijstje dat ik in
gedachten heb gemaakt. Bovenaan
staat “Wij zijn 17” van de filmer en
fotograaf Joan van der Keuken. Maar
ik moet wel snel zijn “Vooral Japanners zijn dol op boeken van Nederlandse fotografen.

(“Zeker in Rotterdam waar een man
een man en een woord een woord
is”) en omdat hij via de boeken veel
contact heeft met mensen.
“Nederlanders zijn echte boekenliefhebbers. Het boek heeft in ons
land nog aanzien. Ik hoor wel eens
dat Rotterdam geen boekenstad zou

ken mijn klanten. Mijn netwerk is
heel groot, dus als ik het niet in de
winkel of in het magazijn heb staan,
kan ik het boek dat iemand zoekt
vaak vroeger of later wel ergens op te
kop tikken. En – ook niet onbelangrijk- binnen alle onderwerpen die ik
hier heb, kunnen mijn klanten altijd

Flies” van de Engelse schrijver William Golding. “Dat moet ongeveer
4500 euro kosten.” Het goedkoopste
zijn de pocketboeken van Simenon
en over detective Maigret.
Enthousiast tovert hij het ene na het
andere boek tevoorschijn. En bij elk
pronkstuk heeft Jurgen een pakkend

Donner en Antiquariaat Looijestijn
zijn open van 9.30 tot 18 uur op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. Van 11 tot 18 uur op maandag.
En van 12 tot 18 uur op zondag.
www.antiquariaatlooijestijn.nl
(pvh)
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HOOGKWARTIER WORDT SHOWKWARTIER
Nieuw festival
in het Hoogkwartier

Ondernemers en bewoners in het
Hoogkwartier – het gebied tussen
de Goudsesingel, Oostplein, Burgemeester van Walsumweg en Mariniersweg - slaan de handen ineen
om de levendigheid van het gebied
te vieren en te versterken. Het Hoogkwartier is een up ‘n coming stadswijk in het centrum van Rotterdam
die zich laat kenmerken door kwalitatieve, innovatieve, ambachtelijke en
creatieve initiatieven. Zo zitten er: de
breakfast-diner By Jarmusch in Het
Industriegebouw, de beroemde sneakershop WOEI, tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst Garage Rotterdam, cocktail speciaalzaak
Barrelproof Boutique, platenlabel
Rotterdam Airlines en het wereldwijd
bekende architectenbureau MVRDV.
De wijk heeft de laatste jaren, met de
komst van vele nieuwe initiatieven
en ondernemers, een sterke ontwikkeling doorgemaakt. En dat wordt in
vol ornaat getoond, met als doel het
Hoogkwartier op de kaart te zetten
als bruisende plek in Rotterdam.

Uw hosts voor dit jaar:

Het festival is een samenwerkingsverband tussen BIZ Hoogkwartier
(Bedrijveninvesteringszone), de bewoners van het gebied en organisator
Storyboard Events. Tijdens Showkwartier wordt het diverse aanbod van

de smaakmakers uit de wijk. Dit jaar
De Gele Kanarie, Old Scuola en de
laatste aanwinst van het Hoogkwartier: COCO. De avond wordt omlijst
met live muziek en de signature dishes van de smaakmakers.

Show up ‘n shine!

Facts:

Zaterdag overdag staat in het teken
van het ontdekken van de wijk. Het
parkje aan het Achterklooster is het
bruisende festivalhart. Hier starten
de programma’s waarmee bezoekers
het Hoogkwartier kunnen ontdekken. Er is de keuze uit uit verschillende (guided) tours of met de Showkwartier proefkaart een eigen route
bepalen aan de hand van de festival
plattegrond. Zo komen de bezoekers
langs de parels van het Hoogkwartier
op het gebied van kunst, retail, sport,
muziek, architectuur en food. De eerste eerste editie van het Showkwartier
wordt afgesloten met een gezellige
blockparty. Ook deze avond wordt
gehost door De Gele Kanarie, Old
Scuola en COCO met live muziek en
food. Houd de facebookpagina in de
gaten voor het programma.
Komt dat zien!

Data en tijden: vrijdag 20 september
16.00u - 23.00u, zaterdag 21 september 12.00u - 22.00u
Toegang: gratis
Doelgroep: Alle leeftijden, food &
drinks, kunst, retail, architectuur,
sport&welzijn.
Kort: Hoogkwartier Showkwartier
etaleert het beste van het Hoogkwartier

Parken
maand

Er worden flink wat wandelingen
georganiseerd. Zo organiseren de
Rotterdamse boswachter vier wan-

Meer informatie
Fiona de Jong (Marketing & PR
Hoogkwartier Showkwartier)
jongdefiona@gmail.com
06-23133344

Op 15 september viert het oudste
park van Rotterdam de Oude Plantage in de Esch het 250 jarig (!) bestaan
tijdens ‘de dag van de oude plantage’
met een feestelijk programma. Het
door bewoners beheerde Hefpark bij
de Hefbrug in Feijenoord organiseert
ook dit jaar het ‘Hefpark Muziekpark’ met veel talent uit de eigen wijk
op 15 september. Je bent het weekend
van 21 en 22 september welkom op
de herfstfair in het prachtige Trompenburg arboretum en tuinen en ieder weekend zijn er danssalons in het
stadspark bij de Laurenskerk.

Aftrap

Wandelingen en workshops

Volg Hoogkwartier Showkwartier
op de volgende kanalen:
Facebookpagina Hoogkwartier,
Eventpagina Hoogkwartier Showkwartier, Instagram Hoogkwartier

Feest in het park

September is weer de Rotterdamse Parkenmaand voor de
zevende keer. In vele Rotterdamse stads – en wijkparken
worden wandelingen, tochten,
concerten en workshops
georganiseerd. Het complete
programma is te bekijken op
www.parkenmaand.nl.

Zondag 1 september trapt wethouder
Bert Wijbenga (van de buitenruimte)
de parkenmaand af in ‘Het Park’ (bij
parkcafé de Parqiet) nadat directeur
Natuurhistorisch Museum Kees
Moeliker de jaarlijkse groenrede(n)
heeft uitgesproken. Bij de Kleurbende van het Volkstheater kunnen kinderen (van 4 t/m 10) dan terecht om
hun droompark te schilderen en er is
theater en muziek. Vanaf 1 uur.

Meer activiteiten in de Parkenmaand
zijn te vinden op:
www.parkenmaand.nl

delingen in het Kralingse Bos, Zuiderpark, Eiland van Brienenoord en
het Schiebroekse park. Net als vorig
jaar zijn er iedere zondag in september bomenwandelingen langs
de Heemraadssingel en twee mooie
historische bomenwandelingen in
Het Park bij de Euromast op 1 en
29 september. De gebroeders Groen
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Met het intreden van de herfst
na een mooie zomer is het
weer tijd voor een gesprek
met Cees en Piet, de drijvende
krachten achter de binnentuin
en de plantsoentjes aan de

Ruim vier jaar geleden hebben lezers
van deze krant kennis kunnen maken met Cees van Vuuren, voorzitter van de bewonersvereniging Kipstraat, en Piet Boezer, de tuinman of
liever tuinarchitect. De plantsoentjes
waren toen net ingericht.
De veelkleurige bloemen staan er nu
prachtig bij. Bijna dagelijks stoppen
voorbijgangers voor een babbeltje
met Piet tijdens zijn werkzaamheden
aan de plantsoentjes. Toevallig heeft
hij vandaag, vlak voor ons gesprek,
een interview gehad met leden van
de veldacademie over de herinrichting van het park met speeltuin aan
de overkant. Piet: ‘Na de besprekin-

De Gele Kanarie, Old Scuola
en COCO

het Hoogkwartier op tal van plekken
in de wijk geshowd. Op vrijdagavond
ontmoeten bewoners en bezoekers
elkaar tijdens het openingsfeest in
het parkje aan het Achterklooster. De
avond wordt gehost door drie beken-
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Kipstraat.

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 september staat het Hoogkwartier twee dagen in het teken van het feest der ontdekking
van de wijk. Tijdens Hoogkwartier Showkwartier beleven de
bezoekers het beste wat het Hoogkwartier te bieden heeft op
het gebied van kunst, retail, sport, muziek, architectuur, food
& drinks. Op vrijdag start de ‘show’ met een knallend openingsfeest. Zaterdag staat in teken van het ontdekken van de
wijk en een gezellige blockparty.

Komt dat zien, komt dat zien!
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(bekend van Vroege Vogels en Open
Rotterdam TV) gaan op 14 september op expeditie door het Zuiderpark
en je kunt mee met de IVN natuurgidsen op 4 september op struintocht op zowel de Landtong Rozenburg en door het Kralingse Bos op
29 september de laatste dag van de
Parkenmaand.

Er zijn ook groene workshops in de
parken. Van ‘schilderen in het groen’,
wildplukken en vogelhuisjes maken
in het nieuwe Essenburgpark in Rotterdam-west tot ‘oogst uit de tuin’ in
de (verborgen) tuin de Bajonet. Op
het Dakpark in Delfshaven kun je
aan de slag met papiermaken op donderdag 5 september.

-----------------------------De Rotterdamse Parkenmaand wordt
georganiseerd door het Rotterdams
Milieucentrum op initiatief van het
Parkenoverleg en financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam, de Nationale Postcodeloterij,
Elise Mathilde Fonds en de stichting
Droom en Daad.
------------------------------

Plantsoentjes & binnentuin aan de Kipstraat
gen hierover in september met de
Gemeente zullen waarschijnlijk vóór
het eind van dit jaar de werkzaamheden beginnen. Parkeerplaatsen
grenzend aan het park worden opgeheven, het park krijgt meer groen
en er zullen meer activiteiten hierin
plaatsvinden.’
Sinds vorig jaar is de binnentuin van
het gebouwencomplex, na een grondige herinrichting, gereed. Over het
proces dat hiertoe heeft geleid kan
niemand anders dan Cees meer vertellen.
‘De vele klachten over de garage
in verband met lekkages, vooral na
zware regenval, hebben geleid tot
verschillende overleggen met de beheersmaatschappij van Van Herk
Vastgoed. Vanuit mijn functie als
voorzitter van onze bewonersvereniging en mijn technische achtergrond
kwam ik met ideeën die geleid heb-

ben tot het opstellen van een plan. In
de eerste plaats bleek dat de beplanting in de tuin een nadelige invloed
had voor de dakconstructie. Vooral
de wortels van de Berken hadden
veel schade veroorzaakt. Ook de waterafvoer in de garage met een paar
kleine putjes bleek onvoldoende. Via
vier extra kolken zou het regenwater
rechtstreeks afgevoerd kunnen worden naar het riool. Met deze gegevens
konden de architecten het plan uitwerken en kon de uitvoering hiervan
beginnen’.
Behalve zijn technische achtergrond
blijkt Cees ook veel kennis te hebben
van planten en bloemen. Als bezitter
van een volkstuin leven Cees en zijn
vrouw Ria zich hieraan volledig uit.
Met zijn kennis kon Cees zijn ideeën
voor de beplanting van de binnentuin
ook kwijt aan de professionele tuinarchitect die hiervoor was ingezet. Tij-

dens de uitvoering was hij ook steeds
bij de overleggen aanwezig. Cees: ‘Ik
zat soms twee jaar verder hoe het eruit zal zien’.
In aanloop naar deze periode had
Cees zich al ingezet voor de plantsoentjes aan de voorzijde van het
complex. Cees: ‘Voordat de perkjes
er waren stonden vaak veel fietsen op
het terrein hetgeen overlast veroorzaakte. Via een bewonersinitiatief,
ingediend bij de toenmalige Deelgemeenteraad, kon in samenwerking
met de Gemeente een bedrag van
€ 50.000 besteed worden voor het
aanleggen van de plantsoentjes. Aan
de zijde van het speeltuintje werden
extra fietsnietjes geplaatst en ook
een paar op de hoek aan de voorzijde
van het gebouw. Totaal nu 65 stuks.
Volgens afspraak moeten wij zelf de
plantsoentjes onderhouden. Plaatsing van gaas rondom de perkjes was

hard nodig vanwege de konijnenplaag. Er zijn ideeën voor een fraaiere
uitvoering in de nabije toekomst’.
Cees had al gauw ontdekt dat Piet
ook een volkstuin had en vroeg hem
om hieraan mee te werken. Piet: ‘Ik
ben in een dorp opgeroeid en heb
via mijn ouders al vroeg heel veel
van planten en bloemen geleerd. De
volkstuin heb ik niet meer maar doe
dit onderhoud met veel plezier’. De
prachtige combinatie van planten en
bloemen pleiten voor zijn deskundigheid.
Dat Piet en Cees soms van inzicht
verschillen bleek uit hun beoordeling
van de binnentuin die hoofdzakelijk
beplant is met een schakering van
struiken welke uiteindelijk wat groter
worden.
De uitspraak van Piet dat hij toch wat
meer kleur had willen zien ontlokt bij
Cees de volgende uitspraak: ‘Als men

van de tuin wil genieten moet je niet
op 8 hoog blijven staan maar lekker
naar beneden gaan om goed naar
de plantjes te kijken. In het voorjaar
prachtig en nu de tuin in de ‘herfstmodus’ gaat is het ook genieten’.
Na het gesprek mocht ik een kleine
rondleiding door het gebouw maken.
Eerst naar de werkruimte van Piet en
Cees, daarna via de prachtige gangen
met nieuwe vloeren en kozijnen naar
het appartement van Piet om van zijn
mooi ‘groen’ balkon en uitzicht te genieten.
Onderweg vertelt Cees vol trots dat
het hele gebouw dankzij zijn inzet
voorzien is van ledverlichting hetgeen een besparing oplevert van ongeveer 80.000 KWU per jaar.
(CK)

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

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 water
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.

Zoet water vanuit
Nieuwe Maas

Aanleg ligweide en steiger

De inlaat voor zoet water vanuit de
Nieuwe Maas is als eerste aan de
beurt. Hiervoor wordt een bestaande,
ongebruikte leiding - gelegen onder
de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd.
Een extra zoetwaterinlaat is nodig,
omdat vorig jaar de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee

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

Daardoor kun je vlakbij het water zitten en je kano of sloep afmeren. Een
ondernemer heeft interesse getoond
om kano’s te gaan verhuren.

Levendige rivieren
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 een opknapbeurt
krijgen zijn de Linker Rottekade,
het Grotekerkplein en de Crooswijksebocht.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.rotterdam.nl/wonenleven/programma-rivieroevers
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Teken de petitie

Vooraankondiging

Dag van
de Mantelzorg

GEEN 700 WONINGEN IN HET GROEN
NAAST DE EUROMAST “BOUWEN IN
HET GROEN, GEWOON NIET DOEN”
Een groep bewoners is een petitie gestart.
Zij hebben ons gevraagd, u op deze petitie
te wijzen.
De petitie tegen deze plannen is al bijna 4400x ondertekend, maar hoe meer,
hoe beter, zie:
Geen woonwijk rondom
Euromastpark - Petities.nl
Hoe is men tot dit (onzalige)
plan gekomen?

Reserveer alvast in de agenda:

woensdagmiddag 6 november 2019
Dan vieren we de Dag van de Mantelzorg
in Rotterdam Centrum.
Vorig jaar hebben mantelzorgers genoten van een rondrit
met de snerttram door Rotterdam. Ook dit jaar belooft het
weer een gezellige en feestelijke middag te worden. Het
vrolijke zangtrio Pauwergirls komt optreden in de Schotse
kerk aan de Schiedamse Vest en er zal een hapje en een
drankje aanwezig zijn.
Zin in? Laat het even weten aan Buurtcoach Mantelzorg:
Merel van der Sar, mvdsar@wmoradar.nl
of 06-54967291.

Hulpmiddelen
beurs
Zaterdag 2 november

Beter Zien, de organisatie voor blinden en
slechtzienden, organiseert in samenwerking met
Wmo radar op zaterdag 2 november een Hulpmiddelenbeurs in Huis van de Wijk de Kip.
Bewoners die slecht kunnen zien, door bijvoorbeeld een
aangeboren afwijking of doordat met het ouder worden
hun zicht steeds minder wordt, maar ook andere lichamelijke ongemakken die in het dagelijks leven steeds meer
gaan spelen kunnen op deze beurs allerlei hulpmiddelen
vinden.
Diverse bedrijven zullen op deze beurs aanwezig zijn om
u te informeren en te tonen wat zij aan hulpmiddelen hebben die u kun aanschaffen.

U ben van harte welkom:
Hulpmiddelenbeurs
zaterdag 2 november 2019, 11.00 - 17.00 uur
in Huis van de Wijk De Kip, Kipstraat 37 		
toegang gratis

‘MemoryLane’ het gebruiksvriendelijke tablet voor ouderen
Wethouder Sven de Lange van volksgezondheid,
zorg, ouderen en sport en Mieke Melis van Wmo
radar overhandigden op 2 september de allereerste MemoryLane tablet aan mevrouw Martinus,
zelfstandige bewoonster in Rotterdam centrum.
MemoryLane biedt de mogelijkheid om met anderen in verbinding te blijven. Met kinderen, kleinkinderen, vrienden of
familie die ver weg wonen. Zeker wanneer u zelf wat minder
mobiel wordt en familie en vrienden verder weg wonen, is
deze tablet ideaal. Met een speciaal ontwikkeld beeldscherm
dat eenvoudig te bedienen is, kunt u elkaar heel gemakkelijk
bereiken. Door de eenvoudige bediening is de tablet ook geschikt voor ouderen met geheugenproblemen.
De komende tijd kunnen 25 thuiswonende ouderen (en hun
mantelzorgers) in Rotterdam Centrum deze tablet een half
jaar gratis uitproberen. De tablets worden beschikbaar gesteld door Home Instead.
De oudere en hun mantelzorger krijgen na ontvangst van de
tablet hulp van een vrijwilliger bij het in gebruik nemen van
de tablet. Er wordt voor gezorgd dat de tablet is voorzien van

bekende films, series en muziek uit de jaren ’30 tot en met
’50 op basis van persoonlijke voorkeur. Er is een beeldbelfunctie, waarmee je degene die belt kunt zien. Met de agendafunctie kunnen op afstand afspraken ingepland worden.
Ook is er een slim fotoalbum waarmee zelfs ansichtkaarten
verstuurd en ontvangen kunnen worden.
Na een half jaar wordt geëvalueerd of de tablet een goede
ondersteuning is voor het in contact blijven met vrienden,
familie en hulpinstanties.
Bent u senior en bent u nieuwsgierig naar het gebruik van de
tablet voor uzelf en/of uw partner? En woont u in Rotterdam
Centrum? Of hebt u zorg voor uw ouder(s) in Centrum of
Overschie en wilt uitproberen of de tablet u bij uw zorgtaken
ontlast? Meldt u dan nu aan voor een gratis proefperiode van
6 maanden. Tijdens deze periode krijgt u begeleiding bij het
gebruik. Na een half jaar wordt met u geëvalueerd hoe Memory Lane u bevalt.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mieke Melis, buurtcoach senioren bij Wmo radar
06-11384140, mmelis@wmoradar.nl

Een bijzondere school
Er gaat iets bijzonders gebeuren in de Oude Augustinusschool in de Josephstraat (tegenover Richard Shoes). Per 1
september gaan daar 40 jongeren aan de slag om hun MBO
1 diploma te gaan halen.
De jongeren en een vakdocent van het Albeda Startcollege,
dat is het college waar de jongeren ingeschreven staan, zijn al
druk in de weer met het opknappen van de lokalen. De firma
Breijer heeft de verf geschonken voor dit sympathieke idee.
Het is de bedoeling dat de jongeren hier in de praktijk gaan
leren, in de wijk en met de wijk. Op deze manier gaan ze
op een speelse manier opgeleid worden voor hun MBO 1 diploma. Mieke Sandifort van de Nieuwe Gaffel: “Bij mij mogen de jongeren komen koken voor hunzelf en voor de wijk,
natuurlijk onder het toeziende oog van Betty”. Wij hopen de
komende tijd zo nog veel activiteiten in de wijk te kunnen
ondernemen.

Meer weten?
Ursula Loe-A-Foe | Jongerencoach Project Werk aan de Kade
(06) 52 55 37 88 (ook bereikbaar via Whatsapp)
uloeafoe@wmoradar.nl

Op 18 april 2019 heeft het College
van Burgemeester en Wethouders
aan de Gemeenteraad een brief
gestuurd over de verkenning van
woningbouwontwikkeling van 700
woningen aan de Parkhaven, op de
groen- en recreatiestrook ter weerszijden van de Euromast.
In deze brief geeft wethouder Kurvers aan enthousiast te zijn over het
bouwplan van de ontwikkelcombinatie Parkhaven Partners.

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

Omwonenden en bezoekers
van het Park zijn tegen deze
plannen:

• Het plan is niet in lijn met de groene ambitie van de gemeente. Als de
plannen worden uitgevoerd zal ca
4ha. aaneengesloten groen verdwijnen en meer dan 200 volwassen
bomen zullen worden gekapt en dat
terwijl de gemeente besloten heeft
dat er 20ha. groen in Rotterdam bij
moet komen.
• Het plan houdt geen rekening met
het iconische karakter van Rijksmonument de Euromast. Deze zal aan
weerszijden worden ingeklemd door
flats, waarmee het zijn monumentale uitstraling verliest (ook geen abseil/ tokkel en basejump evenementen meer!)
• Als gevolg van de plannen komt
de leefbaarheid in het Park onder
druk te staan. Door de groenstrook
rondom de Euromast te vervangen
door flats verdwijnt in de praktijk

Diensten
Stichting
Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
tel: 010-4140733
e-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
Website:
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl
openingstijden:
ma + do 11.00 - 17.00 uur
di-wo + vrij 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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Oproep
lezersbijdragen
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 en Cool. 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.

een stuk van het Park. Hierdoor
verkleint de plek die veel Rotterdammers uit het Centrum als hun tuin
beschouwen, terwijl het aantal bewoners de komende jaren sterk zal
toenemen.
En wat te denken van de rust van de
dieren juist in dit gedeelte van het
Park - o.a. zeldzame vogels en vleermuizen. Deze zal verstoord worden
door de bebouwing dichtbij. Bovendien zal het verkeerslawaai van de
tunneltraverse weerkaatsen tegen de
bebouwing zodat ook ín het Park het
lawaai zal toenemen.
• De midgetgolf (40.000 bezoekers
per jaar) zal verdwijnen of verplaatst
worden naar een minder aantrekkelijke plek.
• De verkeerssituatie in en rondom
het gebied zal verslechteren. Het
extra verkeer zal grote gevolgen
hebben voor de verkeersdruk in en
rondom het Scheepvaartkwartier, inclusief de doorstroming op de West-

zeedijk en Drooglever Fortuynplein.
• Ook de toeristen, die in grote getalen met bussen het Scheepvaartkwartier bezoeken zullen de verstedelijking van een groen gebied en
de filevorming in het verkeer niet
waarderen.
• Het plan is in strijd met het Bestemmingsplan en staat op gespannen voet met de visie Hoboken
2030.
• De nota Rivieroevers 2019-2022 is
op 29 juni j.l. door het college van
B&W vastgesteld. Daarin staat o.a.
“dat er meer groen langs de Rotte en
de Nieuwe Maas moet komen” en
verder “Bij het Park is de opgave van
een andere orde: hier gaat het om
het verzachten van de harde ruimtelijke scheiding tussen park, infrastructuur en kade/water”.
Kortom een absurd plan. Stelt u
zich eens voor: een muur van steen,
meer dan 40 meter hoog aan de
rand van het Park (een Rijksmonu-

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

ment) en langs het groenste fietspad
van Rotterdam, wie verzint zoiets?
De omwonenden van het gebied
(Scheepvaartkwartier, Lloydkwartier,
Coolhaven) hebben zich verenigd
in de Focusgroep Groen Parkhaven.
Zij zullen er alles aan doen om de
gemeenteraadsleden ervan te overtuigen dat deze plannen slecht zijn
voor Rotterdam en de Rotterdammers en dat deze plannen niet door
mogen gaan.
Dus nogmaals steun ons en teken de
petitie: Geen woonwijk rondom Euromastpark - Petities.nl
Voor meer informatie of reacties
kunt u zich richten tot de
Focusgroep Groen Parkhaven
info@bos-rotterdam.nl
https://www.facebook.com/Parkhaven010/

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
Wereldmuseum

Het Wereldmuseum is weer
gedeeltelijk geopend. De afgelopen maanden hebben we hard
gewerkt aan het verbouwen van
het museum. Het museum is nu
gedeeltelijk geopend.

SUPERSTRAAT
Kom lekker binnenkijken in de Superstraat! Het is burendag in de Superstraat
en dat betekent dat iedereen welkom is.
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar ervaren
hoe de in de Superstraat met elkaar en de
wereld zijn verbonden.
Kom kennis maken met de bewoners in de
Superstraat. Snuffel in Aga’s nieuwe winkel en kom erachter dat haar producten
uit alle windstreken komen. Experimenteer met letters bij kunstenaar Kevin en
neem een kijkje achter de geheimzinnige
deur in zijn woning. Of studeer een dans
in bij Rodney voor het zomercarnaval en
leer meer over kleurrijke kostuums. Zo ervaren kinderen van 6 tot en met 12 jaar hoe
deze buren met elkaar en de wereld zijn
verbonden.rstraat is alleen in het weekend
geopend.Bekijkhier de openingstijden en
prijzen. Veel plezier in de leukste straat
van Rotterdam!

Nederlands
Fotomuseum

LUST FOR LIFE,
ED VAN DER ELSKEN
t/m 6 oktober 2019

Lust for Life is één lange ode aan de mens
en het leven. Vier het leven. En laat zien
wie je bent.
Het Nederlands Fotomuseum heeft het
kleurenwerk van fotograaf Ed van der Elsken van de ondergang gered en viert dit
deze zomer met Lust for Life: de eerste
overzichtstentoonstelling van zijn kleurenwerk. Met de grootste iconen en nog nooit
eerder getoond werk. Rond universele
thema’s als liefde, leven en dood brengt Ed
met zijn kleurenfotografie een ode aan de
mens en het leven.

Museum
Rotterdam

VERGETEN FILMS

Permanente tentoonstelling
In 2017 schonk de dochter van J.E.V
Jurling (1912-1986) tien filmblikken aan
het Museon (Den Haag). Op de films staan
o.a. zeldzame opnamen van de verwoestingen in het centrum van Rotterdam in
mei 1940, Duitse oorlogsschepen op de
Nieuwe Waterweg en het opblazen door
de bezetters van olietanks op het Pakhuis
Meesteren terrein in 1944. Behalve deze
gebeurtenissen filmde Jurling ook uitvoerig zijn familieleven tijdens de oorlog. Zijn
opnamen vallen op door de kwaliteit en
het lef waarmee hij, met gevaar voor eigen
leven, verboden beelden maakte van militaire activiteiten en vernielingen.

DOSSIER INDIË

1 oktober 2019 t/m 24 juni 2020
Acteur en fotograaf Thom Hoffman selecteerde voor het Wereldmuseum Rotterdam
uit de beeldarchieven van meer dan twintig erfgoedinstellingen en collecties maar
liefst 300 foto’s die in de tentoonstelling
Dossier Indië te zien zijn vanaf 1 oktober
2019. Naast foto’s laten film en persoonlijke verhalen een realistisch beeld zien van
de laatste honderd jaar van de koloniale periode, tussen 1840 en 1949.
Met Dossier Indië toont het Wereldmuseum de geschiedenis van het gekoloniseerde
Indonesië vanuit een meervoudig perspectief. Zo laat de tentoonstelling zien hoe er
door fotografen uit de negentiende eeuw
bewust en onbewust een mythisch beeld
van de kolonie werd gecreëerd. De vroegste foto’s schetsen een droombeeld van
een prachtig Indië. Maar gaandeweg veranderen de foto’s van karakter en ontstaat
er een scherper beeld van de maatschappelijke verhoudingen. Het perspectief
verschuift van de Nederlandse kolonialen
naar de gekoloniseerde Indonesiërs.
Dossier Indië kijkt verder dan het jaar
1949. De Rotterdamse fotograaf Stacii
Samidin met roots in Indonesië maakte
in opdracht van het Wereldmuseum een
fotoserie Merdeka waarvoor hij naar Indonesië reisde. Merdeka is een persoonlijke
reflectie op de koloniale erfenis die hij
aantreft in het Indonesië en Nederland van
vandaag de dag.
Willemskade 25
3016 DM Rotterdam
www.wereldmuseum.nl

Ed is ongekend populair onder oude én
jonge generaties. Zijn eigenzinnige, extraverte karakter valt samen met zijn fotografie. Via zijn camera maakte hij contact met
mensen over de hele wereld. Zijn energie
en levenslust leven voort in zijn werk en
blijft mensen raken.
Ontwapenend en met humor, zo benaderde Ed van der Elsken de mensen die hij
op straat fotografeerde. Als een soort jager
heeft Ed zijn prooi vaak al van ver gezien
en omzichtig benaderd, ondertussen de
juiste positie en de juiste lens kiezend.
Deze tentoonstelling was niet mogelijk
geweest zonder de restauratie van al zijn
kleurenfoto’s. In 2016 luidde het museum
de noodklok: de schimmel op de kleurendia’s van Ed moest per direct worden
verwijderd, anders ging zijn kleurenwerk
voorgoed verloren.
Las Palmas, Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam
tel. 010 - 203 04 05

ALLEMAAL
ROTTERDAMMERS

Arbeidsmirgranten door de lens
van fotograaf Robert de Hartogh
t/m 9 december 2019
Robert de Hartogh (Rotterdam, 1942) legt
vanaf de jaren ‘70 het leven van migranten vast. Ook hun kinderen. Door zijn lens
zien we hier de stad met hun ogen: de
open, optimistische blik van jonge nieuwe
Rotterdammers.

Natuur
historisch
Museum
Wilde Bloemen,
kleurrijke
kwetsbaarheid

t/m 17 november 2019
Wilde bloemen zijn belangrijk in de natuur; als voedselbron, plek om eitjes te leggen en als schuilplaats. Ze zijn van groot
belang voor de biodiversiteit. Veel insecten
zouden zonder wilde bloemen niet bestaan
en bloemen niet zonder insecten. Ze brengen geur en kleur in de stad en op het platteland - mensen fleuren er van op en veel
dieren zijn er afhankelijk van. Maar wilde
bloemen zijn kwetsbaar en dreigen te verdwijnen. Dat moet stoppen.
Met de tentoonstelling ‘Wilde Bloemen
- kleurrijke kwetsbaarheid’ laat Natuurmonumenten samen met Het Natuurhistorisch zien welke waarde wilde bloemen
hebben, op welke plekken in en rondom
Rotterdam in de lente nog steeds bloemenzeeën verrijzen en hoe we weer bloemen
kunnen laten bloeien waar ze verdwenen
zijn.
Echte planten uit het museumherbarium
laten in de expositie zien welke bloemenpracht er is en was. Verhalen van boswachters van Natuurmonumenten en stadsecologen van het museum illustreren hoe
wilde bloemen weer een vast onderdeel
kunnen worden van stad en platteland.
Met nuttige tips voor het verantwoord opfleuren van je eigen omgeving. Een kleurrijke tentoonstelling die schreeuwt om actie, om Nederland weer in bloei te zetten.

De tentoonstelling ‘Wilde Bloemen - kleurrijke kwetsbaarheid’ is een samenwerking
tussen Natuurmonumenten en Het Natuurhistorisch.
Westzeedijk 345
3015 AA Rotterdam
tel. 010 - 436 42 22

Rodezand 26
3011 AN Rotterdam
tel. 010 - 217 67 50

(AV)

