Over lekkere patat gesproken:
Er is zelfs een Pomms’s baby

Aandacht voor dementie
is hard nodig

Energiehuis, kunstruimte met
wonderlijk design

destadsruit
pagina 5

pagina 6

pagina 7

wijkkrant voor de bewoners van cool en stadsdriehoek •Nr 68•november 2020

Myranda Mulder,
gepassioneerd opbouwwerker
en veel meer dan dat
Lees het verhaal op pagina 3

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

T: 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.
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We Beeld This City #36
Wie tot ongeveer vijftien
jaar geleden in Stadsdriehoek een idee of een probleem had met woning of
woonomgeving kon terecht
bij Opbouwwerker Myranda
Mulder. Eén van de vele
taken van Myranda.

George Rickey
Two Turning
Vertical
Rectangles

Three Columns
(1989)

In Rotterdam zijn twee werken van de kunstenaar George
Rickey te vinden. De bekendste is wel de sculptuur op het
Binnenwegplein. Deze heet Two Turning Vertical Rectangles
en bestaat uit twee roestvrijstalen platen van 8 bij 2 meter.
De platen bewegen los van elkaar op de wind. De andere
sculptuur hangt aan de gevel van Theater Rotterdam (de
Schouwburg) aan het Schouwburgplein. Het zijn drie kolommen van 6 meter lang. Ook deze zijn van RVS en bewegen op
de wind. Het heet Three Colums.

Een stage bracht haar terug in Rotterdam waar de Stadsvernieuwing
gestart was. “De aanpak in Rotterdam
boeide mij en ik werd enthousiast
hierover. Ik heb na mijn studie eerst
twee jaar gewerkt bij een woningbouwvereniging en ben toen overgestapt naar de Gemeente Rotterdam.
De afstudeerrichting ‘wonen’ kwam
goed van pas. Met de wetenschap
hoe de huizen in mekaar zitten, hoe
je plattegronden moet beoordelen
en hoe de Volkshuisvestingwetten in
mekaar zitten kan je goede gesprekken voeren met bewoners en de architecten. Allerlei praktische zaken
zoals plaatsing van stopcontacten en
materiaalgebruik worden besproken.
Tevens zette ik mij in voor projecten
in de buitenruimte met kinderen en
over sociale veiligheid”.

In 1964 vroeg een Rotterdamse
commissie aan Rickey om een ontwerp te maken voor de fontein op
het Hofplein. Het werd een ontwerp
met 8 bewegende delen van 20 meter hoog. Zoals we weten is dat er
helaas van niet gekomen omdat de
constructie te duur was. In 1971 besloot de winkeliersvereniging van
het Binnenwegplein om een sculptuur van Rickey aan de stad aan te
bieden. Dat werd de Two Turning

Vertical Rectangles.
wat fantasie, drie op de wind dansende elementen. En dat is een verwijzing naar wat er in de Schouwburg gebeurt. Misschien lijken de
kolommen eenvoudig maar George
Rickey heeft er 3 jaar over gedaan
om deze constructie goed te krijgen.
In 2015 raakte één van de columns
tijdens een storm zo beschadigd dat
de kunstwerken werden verwijderd
voor reparatie. Opvallend genoeg
dus in het zelfde jaar als het ongeluk op het Binnenwegplein.

Gabo was de constructie van het
sculptuur een uitgangspunt voor
een kunstwerk. Vandaar de naam
van de stroming ‘het constructivisme’. De RVS bewegende werken
van George Rickey zijn over de hele
wereld te vinden.

In 2012 moest het tijdelijk weg
omdat het Binnenwegplein opnieuw werd ingericht. Na deze
herinrichting kon de sculptuur
echter niet worden teruggeplaatst.
De bestrating was te hoog geworden waardoor de bewegende platen
gevaarlijk waren. En ook de wind
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Myranda Mulder,
gepassioneerd opbouwwerker
en veel meer dan dat

Op haar vijfde jaar verhuisde Myranda, geboren in Groningen, met het
gezin naar Rotterdam. Na afronding
van het voortgezet onderwijs ging
zij naar Wageningen om Huishoudwetenschappen te studeren aan de
Hogeschool Diedenoort. “Mijn keuze
voor Wageningen was om na de studie naar Afrika gaan om er te werken.
Tijdens mijn de studie heb ik in 1975
een vriendin daar opgezocht en heb
vier maanden rondgereisd in Ivoorkust, Burkina Faso, Mali en Niger. Ik
kwam toen tot de conclusie dat er veel
mensen, geboren in Afrika en opgeleid in het Westen, niet aan het werk
kwamen. Waarom worden zij niet ingezet om hun land te ontwikkelen via
ontwikkelingswerk?”

(1971)

De Amerikaanse kunstenaar George Rickey (1907-2002) maakte
op jonge leeftijd kennis met het
kubisme en raakte gefascineerd
door de Nederlandse kunstenaar
Mondriaan. Hij werkte o.a. samen
met Naum Gabo, die je misschien
kent van de enorme sculptuur voor
de Bijenkorf. Later ging Rickey zich
verdiepen in het maken van RVS
bewegende constructies. Hieruit
zijn ook de werken die in onze stad
staan voortgekomen. Net als bij
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was door nieuwbouw veranderd
wat invloed had op de beweging
van het kunstwerk. In 2015 was
er eindelijk een oplossing bedacht
voor deze problemen en werd het
herplaatst. Helaas is er niet lang na
de herplaatsing een vrachtwagen
tegenaan gereden waardoor het zo

beschadigd was dat het weer werd
weggehaald.
Het tweede kunstwerk van Rickey,
Three Columns, is in nauwe samenwerking met de architect van
de Schouwburg tot stand gekomen.
De Three Columns bestaat uit, met

Vijf jaar lang heeft Rotterdam het
moeten doen met drie lege kooien
en een kale sokkel. Maar 2020 is
het jaar van George Rickey. Begin
dit jaar werd de opgeknapte Three
Columns weer herplaatst en een
paar maanden later kwam ook de
Two Turning Vertical Rectangles
weer terug naar het plein. Hoewel
de kunstwerken al zo’n 30 en 50
jaar oud zijn, dansen ze nu weer op
de wind en schitteren ze in de zon
alsof ze net nieuw zijn. En ergens
klopt dat dus ook wel. Wil je meer
werk van Rickey zien kijk dan op:
http://georgerickey.org/.
RdK

Na beëindiging van de stadsvernieuwing ging de beheerfase in. Myranda
werd toen beheercoördinator. Zij
heeft deze functie ruim vijf jaar bekleed en is daarna het opbouwwerk
gaan doen. “Het beheer was aan veel
regels gebonden en ik ben meer een
pionier, vandaar deze stap. Nadenken

over problemen en het werken aan
oplossingen boeit mij meer. In het
opbouwwerk had ik ook baat bij het
praktische gedeelte van mijn studie
zoals het opzetten van een begrotingen en het bijhouden van een kasboek”.
Myranda is vanaf 1996 in dienst geweest van SONOR en gestart in Stadsdriehoek. “Stadsdriehoek was een
boeiende en prettige wijk om te werken. Er was veel aan de hand in deze
wijk. Het Laurenskwartier moest ontwikkeld worden en ook het Wijnhaven gebied. Er was hier veel particulier woningbezit dat niet altijd goed

werd onderhouden. Wij hebben ons
ingezet voor ouderenhuisvesting. In
de hele wijk waren er geen liften in de
portiek etage flat maar veel ouderen
konden moeilijk de trappen opgaan.
In samenwerking met Van Herk
heeft de Gemeente een nieuw gebouwencomplex als ouderenhuisvesting
ontwikkeld. In 2002 werd het wijkgebouw, onderdeel van het complex,

aan de Kipstraat feestelijk geopend”.
In 2005 begon Myranda met een
nieuwe uitdaging binnen SONOR en
zette het opbouwwerk voort in Ommoord. Een grotere wijk waar ze als
tiener heeft gewoond en dat zij goed
kent. “Ook hier hadden wij een prettige samenwerking met het wijkorgaan
en het sociaal cultureel – en maatschappelijk werk. Bijeenkomsten met

50 tot 80 mensen waren hier gebruikelijk”.
Na ongeveer vijf jaar moest Myranda
plotseling stoppen met werken. Er
wordt bij haar een ernstige ziekte met
een kleine overlevingskans geconstateerd. Wellicht dankzij een enorme
wilskracht, goede begeleiding, goede
voeding en levensstijl is zij tien jaar
later in goede conditie nog heel actief.
“Tijdens en na mijn ziekte kwam het
idee om andere dingen te doen die
ik ook leuk vind. Eén van de dingen
is mijn interesse in Geschiedenis. Ik
was ondertussen verhuisd naar de
Wijnhaven en samen met drie anderen hebben wij heel wat uitgezocht
over dit gebied. Dit doen wij nu meer
dan vijf jaar en vormen met elkaar het
Waterstadgenootschap
Rotterdam.
Wij hebben samen met Platform Wederopbouw Rotterdam een tentoonstelling gemaakt die tot 1 november
in ‘The Red Apple’ te bezoeken is.
Een ander project waar ik samen aan
heb gewerkt is de podcast ‘De appel
valt niet ver van de boom’, te downloaden via ‘theaterincontext.nl’. Hiermee
kan je zelf een wandeling maken door
het Wijnhavengebied”.
Over de Oude Haven maakt Myranda zich al jaren zorgen. Bewoners
hebben veel geluidsoverlast van uitgaanspubliek die hun nachtrust verstoren. Met een groepje gaan zij gesprekken voeren met ambtenaren om
tot betere handhaving te komen.
(CK)
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De game liet skaters zien die op hun
gezicht vielen, maar het was vooral
een leerschool. Hawk liet zien hoe je
iets kon opbouwen. Skaten is niet alleen acrobatiek, maar oefenen en experimenteren. Machiel had als sporter
vele hobby’s als voetbal, hockey en
judo. Vooral judo is hem bijgebleven,
daar leerde hij je val breken en rollen.
Voor een skater is dat essentieel. Polsen en ellebogen hebben het meeste
te verduren, wie goed kan rollen komt
dichter bij zijn limiet. Skaten heeft
een grote impact op je lichaam. De
beste skaters krijgen dan ook de beste
ondersteuning van fysiotherapeuten.
Voor Machiel is het mooie van het
skaten je onafhankelijk zijn, je eigen bekwaamheden ontwikkelen, de
schoonheid van het uitvoeren. Zijn
skatebord draagt dan ook de naam’
Independant’. Je bent niet afhankelijk van een coach. Je moet niet een
teamspirit hebben. Je zoekt helemaal
je eigen stijl. Je kan jezelf zijn en hoeft
niet na te apen. Je straatwerk geeft je
respect. De skater is zoals een straatmuzikant ook een straatkunstenaar
en omstaanders geven wat ze kunnen. Professionele skaters worden
erkend door de straat. Skaten is een
mix van sport en kunst. Aanvankelijk

Tussen
Koopgoot en
Markthal

We spreken Machiel Hoff
23 jarige skater vaak
present op het skatepark
Westblaak. Op zijn 8 jaar
kreeg hij van zijn zus een
skatebord. Het was wel
eerder speelgoedmateriaal
maar het raakte hem. Grote
inspiratiebron was ook de
videogame van Tony Hawk
een legende, op zijn playstation.

winkels in
onze wijk

Machiel is sinds 4 jaar een echte Rotterdammer. ‘De stad geeft me een
vertrouwd gevoel, een vakantiegevoel.’
Van Leisure management, een HBO
Opleiding in Utrecht schakelde hij over
naar Toegepaste Psychologie, waar hij
nu derde jaars is. Hoff werkt in de keu-

Theater Babel Rotterdam
Dinsdagavond keken we met
ingehouden adem naar de
persconferentie van de rijksoverheid. Nieuwe maatregelen, en veelal niet fijn.
Bij Theater Babel Rotterdam hebben
we de nieuwe richtlijnen onderzocht
en tot onze opluchting vastgesteld dat
we kunnen blijven spelen. Ik via de
ander gaat door!
Voor Theater Babel Rotterdam is het
belangrijkste argument om te blijven
spelen de nood van onze vaste spelers. Theater maken betekent heel

veel voor hen. Het geeft hen kracht,
identiteit, een plek in de maatschappij. Tijdens de eerste lockdown
kwijnden veel van onze spelers weg
achter gesloten deuren. Dat willen we
- zolang de maatregelen het toelaten uit alle macht voorkomen!
Ten tweede willen we ons publiek
ontmoeten. De overheid heeft met
een reden de theaters niet gesloten.
Juist wanneer we afstand moeten
houden, is theater nodig om ons bij
elkaar te brengen. Dat onderschrijven wij en brengen wij in de praktijk. Het is voor ons gezelschap niet

rendabel om te spelen voor zo weinig
mensen (16 per voorstelling) maar
we doen het toch!
Alles blijft echter onder voorbehoud.
Als er nieuwe maatregelen komen,
kan het zijn dat we onze plannen alsnog moeten opbergen. Maar voor het
zo ver is - en hopelijk is dat nooit blijven wij spelen!

Data, locatie en entree
za. 7 november (try-out)
za. 14 november (première)
za. 21 november + 5 en 12 december
Theater Babel, Eendrachtsstraat 81
Tickets: 20 euro, inclusief zelf gebakken appeltaart, koffie / thee en een
drankje om te proosten achteraf.

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
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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

Er is zelfs een Pomms’s baby

ken op de Keilewerf een project gericht
op duurzaamheid en op een toekomstig evenemententerrein vol gastvrijheid. ’De Keilewerf moet eigenlijk een
permanent festival krijgen met restaurant.’
We hebben het over zijn opleiding die

voor zestig procent zijn interesse wekt
en het belang van literatuur. Door corona is hij het skatepark nog meer gaan
waarderen. ‘ Het is mijn buurt, mijn
tweede thuis. Je kan er van alles doen
en s’avonds is het verlicht. Ik kan er alle
frustratie kwijt.’

Monitorgroep
Witte de With
De Witte de Withstraat krijgt
winterterrassen met parasols
of vierkante pagode tenten
inclusief heaters. De straat
wordt van november 2020
tot april 2021 afgesloten op
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond vanaf 19 uur.
Alleen de vlonders die niet of nauwelijks gebruikt worden gaan ze
verwijderen. Iedereen is tevreden
over de afsluiting in deze corona
periode, als ze maar geen definitief karakter krijgt. Er is goede
wetgeving wat betreft beheersing
van geluid vanuit de horeca zaken.

Bij incidenten, excessen is het
belangrijk de politie en DCMR te
bellen. Dit leidt tot registratie en
vervolgstappen. Bewoners voelen
zich niet gecompenseerd. Ze willen gereserveerde parkeerplekken
en optreden tegen te snel rijden
door de buurt. Afsluiting van de
Witte de Withstraat bij grote drukte geeft rust. In de nachtelijke uren
is opschaling van de handhaving
noodzakelijk. De horeca zorgt voor
sociale controle, sluiten om tien
uur is hiervoor funest.
------------------------------

------------------------------

Open podium
Op het landje vond een uniek
open podium plaats onder een
stralende zon.
Salina Mare beet de spits af met een
gevarieerd repertorium, gevolgd door
buurt band Sanity. Tijdens het opstellen konden we genieten van een aardig potje Breakdance van Randy en
kompaan. Een aantal heerlijke meiden deden actief mee naast de kids.
Sanity vertolkte echte covers met
veel kwaliteit en rauwe stemmen.
De jongens zijn muzikaal met elkaar
vergroeid en weten een 70-tal buurtbewoners op te trommelen. Messias en Meidenclub brachten LatijnsAmerikaanse songs met veel verve.
Dan kwam de 8 koppige Jazz Lab
formatie van Bart Egeter. Naast classics speelden ze vooral eigen composities en arrangementen. Ze troffen
veel Coolbewoners in het hart ook al
was het een beetje onbekend. Ze waren onderste boven van de klanken
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Over lekkere patat gesproken:

Skaten is
onafhankelijk
zijn
vond Hoff het Westblaak skatepark te
perfect. Je kan er alles doen en leren.
Meestal verbleef hij op een rauwe plek
waar je maar 1 ding kan doen. Toch
heeft het skatepark zijn hart gestolen.
Zijn favoriete tijd is tussen 02.00 uur
en 04.00 uur s ’nachts.

destadsruit

“Dankjewel. Het was weer lekker. Tot de volgende keer.”
De moeder en het zoontje van
een jaar of acht hebben net in
de lauwe zondagmiddagzon
van hun patatje zitten smullen.
Ze zwaaien nog een keer en
lopen het terras af.
Tom, de eigenaar van Pomms’,
kijkt me tevreden aan: “Kijk. Daar
doe ik het voor hè. Het is zo leuk
en bijzonder dat mensen bij een
frietzaak de moeite nemen om je echt
te bedanken en gedag te zeggen.”
Een jaar of drie geleden heeft hij
de patatzaak voor de Bijenkorf
overgenomen. “Ik heb een HBOopleiding achter de rug en al op
mijn achttiende begon ik met een
eigen zaak. In de horeca heb ik veel
ervaring opgedaan, maar ik heb me
ook beziggehouden met belettering
en met de verkoop van fietsen. En nu
dit dus”.
Hij kon toevallig deze vestiging
van Pomms’ overnemen. “En ja,
dit is een hele mooie plek. De oude
Coolsingel gaat plaatsmaken voor
een nieuwe, voor een stadsboulevard.
Dat betekent dat ze gaat veranderen
van een straat die mensen vooral
oversteken, in een straat waar ze
slenteren en flaneren.”
Pomms’ verkoopt patat (Tom zegt
consequent: “Friet”), kroketten,
bitterballen gevuld met rundvlees

of kaas, pittige mayonaise en
vanzelfsprekend de reguliere. “We
gebruiken biologische ingrediënten
en alles wat we hier verkopen, hebben

we zelf bedacht en ontwikkeld. Want
dat is waar Pomms’ voor staat:
topkwaliteit tegen een scherpe prijs”.
Zijn klantenkring bestaat, naast
toeristen en winkelende passanten,
vooral uit echte liefhebbers. “Niet
veel mensen die twee keer per week
een zak friet naar binnen werken.
Nee, mijn klanten trakteren zichzelf
een keer per twee weken op iets
lekkers”. Het zijn vaak vaders en
moeders met kinderen, collega’s
van de kantoren in de omgeving en
mensen die hier na het winkelen
in hun eentje neerstrijken. “Een
moeder vertelde me vorige week dat
ze een Pomms’ baby heeft. Die heeft
al met onze friet kennis gemaakt toen
ze in verwachting was en sindsdien
lust hij alleen maar die van ons.”
Het goedkoopste dat Pomms’

op het menu heeft staan is de
rundvleeskroket van 2,50 euro.
Het duurste een friet pulled beef.
Daar betaal je 7,90 euro voor. Maar
voegt Tom er rap aan toe: “Dan is de
mayonaise gratis”. Dat is trouwens
een mooie service hier: wie niet
genoeg heeft aan de mayo- of
pindasaus kan altijd gratis een portie
extra krijgen.
Uitbreiding van het assortiment
gebeurt bij Pomms’ immer zeer
weloverwogen. Met de Rotterdamse
makers van ‘Hottie Sambals’ heeft
hij de ‘Samurai’ bedacht, een
pittige combinatie van sambal en
mayonaise. “We hebben het stap
voor stap hier getest en pas toen de
proevers honderd procent tevreden
waren, zijn we het gaan verkopen.
Nu is het een enorme hit.”

kortingscoupon

en techniek van drums tot saxofoons
in alle maten, piano en contrabas.
Surinaamse dames zorgden voor een
heerlijke buurtkeuken met gekruide
kip en bami. Klapper op de vuurpijl
waren de Hearing Dogs For Deaf
People die weer zorgden voor hun ei-

gen jongerenpubliek. We konden 150
bezoekers verwelkomen in opeen volgende samenstellingen. Er werd druk
nagepraat in de Kantine.
------------------------------

Bij inleveren van deze coupon krijgt u
EEN FORSE KORTING OP DE LEKKERNIJEN VAN POMMS’.
Het is een burenkorting. ALS U TENMINSTE 10,00 EURO
BESTEEDT, MAG U KIEZEN HOEVEEL KORTING U WILT
(echt waar!) Twintig, dertig of veertig procent korting.
Deze actie is geldig t/m 10 december 2020, per aankoop van minimaal 10,00 euro
kan slechts 1 coupon worden gebruikt.

Een andere grote aanwinst is ‘Le
Frique’, een culinaire frikandel
bedacht door een Rotterdamse
bankier en ICT-consultant. “Wij
waren de eerste die Le Frique gingen
verkopen. Het is echt de nieuwe
culinaire variant voor frikandellen.”
Van een keten met vier of negen
filialen droomt Tom niet: “Wat ik
over zes jaar wil? Geen flauw idee.
Maar een ding weet ik wel heel zeker.
Het is dit, deze zaak, of weer iets heel
anders”.
Als ik wil vertrekken heeft Pomms’
nog een verrassing in petto voor alle
lezers van De Stadsruit: “ik ben er
graag voor de mensen uit de buurt.
Dus ze mogen allemaal langskomen
om te proeven hoe lekker mijn
producten zijn. En dat kan met een
enorme burenkorting tot wel veertig
procent.” Op weg naar huis weet ik
een ding zeker: de volgende Stadsruit
wordt een collectors item.
Pomms’ zit op de Coolsingel voor de
Bijenkorf en is open op woensdag,
donderdag, zaterdag en zondag van
12 tot 19.30 uur. Op vrijdag van 12 tot
21 uur.
www.bestelpomms.nl
(pvh)
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Inhoud
Mensen komen niet voor niets naar
je toe wanneer je staat te hengelen
met een Coronavisnetje om de afstand te bewaren. Schuchter wordt
er vaak een folder gepakt maar als je
dan tijdens het pakmoment vraagt:
‘Bent u bekent met dementie?’ Dan
komen de verhalen los. Verhalen van
mantelzorgers zwaar- en overbelast,
vol zorg voor zus, vader of zwager.
Ook mensen wiens familielid de afgelopen tijd is overleden pakken een
folder.
Mantelzorger zijn heeft veel impact
gehad op hun leven. Zo raken ze
hun geliefde nog even aan. Er alleen
voorstaan, baan kwijtraken en nu
verplicht met een uitkering aan het
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Energiehuis

Op zaterdag 19 september
trok een groep van zeven
vrijwilligers van de Rotterdamse afdeling van Alzheimer Nederland erop uit om
het publiek in het hart van
de stad te voorzien van informatie over dementie. De
contactmomenten maakten
de tongen los!

Er zijn op deze zonnige dag honderden folders uitgedeeld voor de
markthal en de centrale bibliotheek
en elders in de stad.

destadsruit

kunstruimte met wonderlijk design
Met een tiental geïnteresseerde bewoners gaan we het fameuze energiehuis in het Baankwartier binnen. Er gonsden geruchten over een komende discotheek en iedereen verwachtte in elk
geval een grandioze puinhoop in dit 35 jaar leegstaande industrieel gebouw.
Onze mond viel open als we kwamen
in een schitterende ontvangstruimte
annex architect studio. Een compleet
design interieur zien we met koffiehoek, reuze Chinese vaas, spiegels,
popart banken, ronde tafels en stoelen, en ijzersterk tapijt. De muren
zijn Marrakesh bruin geschilderd.
De valse plafonds zijn eruit gehaald
en de prachtige hoge smalle ramen
doen denken aan een kerk. De exploitanten Rob ( kunstkenner en
decorateur ) en Marco ( technicus en
uitvoerder ) hebben er een juweeltje
van gemaakt. De historische details
zijn zo veel mogelijk behouden. Achter een grote stellingkast prijkt nog

Aandacht voor

dementie

is hard nodig

een reuze takel die de heren aan de
praat kregen om een enorm tafelblad
op te hijsen. Wat geen sinecure was,
zeker toen hij op driekwart stil viel.

De Phoenix loods
De exploitanten komen uit Katendrecht waar ze de Phoenix loods een
nieuw leven in bliezen, ze aantrekkelijk maakten voor het publiek en
dat met beperkte middelen en veel
creativiteit. Van de ontvangstruimte
en studio gaan we naar de expositie
ruimte weer met hoog plafond en
met gele achtergrond. Achteraan is
het reuze wisselpaneel behouden gebleven. Van hieruit kon de elektrici-

Een moment pauze met de hele groep vrijwilligers tijdens het uitdelen van folders
werk. Verdriet en boosheid over de
schamele opvang thuis en in de verzorgingshuizen.
Ook mensen die zachtjes zeggen dat
er thuis niet over gesproken wordt
maar dat hun tante... Radeloze mensen. Boos op het regeringsbeleid en

de uitgeklede zorg. Maar ook veel
mensen die zich realiseren door series op tv dat het ook hen zelf of hun
naasten kan overkomen. Een op de
vijf krijgt het tenslotte.
Met een folder op zak en een advies
om de website in de gaten te hou-

den dekken zij zich nog een tijdje in
want zoals iemand zei: ‘Het is een
rotziekte!’
Met al deze verhalen is dit percentage mensen dat dementie krijgt erg
zorgelijk. Wanner je ermee te maken
krijgt is het goed te weten dat je er

niet alleen voor staat. Alzheimer Nederland en de Alzheimercafes in Rotterdam bieden in ieder geval zo veel
mogelijk steun.
Meer daarover is te vinden www.dementie.nl en www.alzheimernederland/regiorotterdam

En de winnaar is...

ontwerpbureau
wUrck
Ontwerpbureau wUrck wint in
samenwerking met constructeur Arup de ontwerpersselectie voor de Daniel den Hoedbrug. wUrck won de laatste
ronde van de architectenselectie met een cijfer 9.

men met de Stichting Daniel den
Hoed aan het realiseren van de Daniel den Hoedbrug die in 2023 gebouwd gaat worden. Het selecteren
van wUrck is een belangrijke stap in
dit proces.

Winnend ontwerp
In die ronde beoordeelde de jury de
schetsontwerpen en plannen van
aanpak van drie architectenbureaus.
De gemeente Rotterdam werkt sa-

De inzending van wUrck sprong eruit
vanwege het integrale ontwerp, ranke
vormgeving en bescheiden uitstraling. De constructie van de brug heeft

een eigen vormentaal die consistent is
uitgewerkt met cortenstaal. Dit levert
een ontwerp op dat goed is ingepast.
Zo blijft de steeg van Little C open en
transparant en is de brug natuur-inclusief ontworpen. Ook is ruimte voor
een ode aan Daniel den Hoed. De
brug biedt zicht op de Euromast, Hogeschool Rotterdam en de Coolhaven.

Samen stadmaken
De voetgangersbrug vormt een fysieke verbinding tussen de Coolhaven
en het Museumpark. Hierdoor sluit
Little C met Familiehuis Daniel den
Hoed aan op het kankerinstituut in
het Erasmus MC.
Ruim zestig architectenbureaus uit
binnen- en buitenland stuurden hun
referentieprojecten op. De jury, een
interdisciplinair team met Willem
den Hoed van de stichting Daniel den
Hoed, heeft het referentiemateriaal
vanuit de opdrachtkaders zorgvuldig
beoordeeld.

Willem den Hoed zoon van Daniel den Hoed:
‘Mijn vader heeft als Rotterdamse arts en grondlegger van de radiotherapie
in Nederland veel betekend voor de kankerbestrijding. Ik ben er trots op dat
zijn binding met de stad Rotterdam letterlijk tot uitdrukking komt in dit
bouwwerk. Dat houdt het werk van mijn vader levend.’
Uit alle aanmeldingen heeft de jury
drie bureaus geselecteerd: wUrck architectuur, stedenbouw, landschap,
Ney & Partners en Korth Tielens Architecten. Zij kregen afgelopen zomer
de uitdaging een schetsontwerp te
maken voor de Daniel den Hoedbrug.
Via verschillende contactmomenten
kregen de ontwerpers de kans om het
ontwerp te verbeteren. Op maandag
7 september hebben de bureaus het
schetsontwerp gepresenteerd, binnen
de coronarichtlijnen. Vanaf vandaag
werkt wUrck samen met het ingenieursbureau Rotterdam verder aan het
definitief ontwerp. De jury spreekt
grote waardering uit voor de schetsontwerpen van wUrck, Ney & Part-

ners en Korth Tielens. Ook danken zij
alle andere partijen die hebben meegedaan aan deze ontwerpwedstrijd.
De gemeente Rotterdam versterkt
met deze ontwerpwedstrijd het Rotterdamse architectuurklimaat.

Meer informatie
wUrck: www.wurck.nl Familiehuis
Daniel den Hoed: https://www.familiehuis.nl Gebiedsvisie Hoboken
2030 Gebiedsvisie Hoboken 2030
Rotterdam Architectuurstad Rotterdam Architectuurstad Little Coolhaven: https://littlecoolhaven.nl Stichting Daniel de Hoed: www.stichtingdanieldenhoed.nl

teit van trams en metro’s in het Rotterdamse aan en afgesloten worden.
Een telefoon met draaischijf was het
contactmiddel. ‘ Als we er een glasplaat op leggen is er plaats voor catering’ lacht Rob. Het idee is kunst
te mixen met receptie, een culturele
beleving vraagt om wat culinair genot. Marco houdt zich vooral bezig
met de faciliteiten voor vergaderingen en zakelijke bijeenkomsten. Met
eigenaar de Vos is een huurperiode
van drie jaar afgesproken. Geruchten
gaan dat een toren dit gebouw van de
kaart veegt. Rob en Marco hopen op
behoud van het huidige artistieke gebouw, een na oorlogs juweel.

terrein. Bezoekers van tentoonstellingen en recepties worden naar de
Erasmus garage ( 50 meter verder )
geloodst. Het is een toevoeging voor
de stad die ook de omgeving minder
unheimisch zal maken. Jammer dat
de historische voorgevel van het gebouw in de 60er jaren is vervangen.
Als kunst gepaard gaat met muziek
dan gebeurt dat binnen. Bewoners
wijzen op het galmgat, geluidsvolume ook van binnen is een belangrijk aandachtspunt. Het trappenhuis
bestaat uit geolied beukenhout en
op de overlopen staat een groot hobbelpaard dat weerkaatst in een spie-

gel en een kleurrijke alien. Overlast
valt hier wellicht niet te verwachten,
wel een kunstminnend publiek en
bedrijven die iets exclusief willen
voor hun bijeenkomsten. Ook voor
de bewoners wordt het aangenaam
binnenlopen. Marco wijst erop dat
culturele buurtactiviteiten welkom
zijn. De exploitanten willen uiteraard
iets realiseren en hun design studio
aan de man brengen, maar hebben
tegelijkertijd een hart voor de buurt.
Bewoners focussen op geluid en parkeerproblematiek. Belangrijk is het
artistieke en beperkte horeca moet
hier ondersteunend in zijn.

Een Hercules werk
Rob is niet onbekend met Cool, zijn
vrouw had er een studio en zijn
dochter zit op het Landje. Wat de heren in het gebouw aantroffen was onbeschrijflijk. Er was geen elektra en
geen water. Ze begonnen vorig jaar
in december, een Sisyfus werk. Alleen beneden, een rauwe ruimte die
ze zoveel mogelijk willen behouden
voor hun diner, en buiten moet nog
alles aangepakt worden. Vooral buiten moet de sfeer vergroend worden.
De bezoekers komen via het hek in
de Hoornbrekersstraat naar binnen
en naar buiten. Het personeel van
de interieur studio parkeert op eigen

wie
wat
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MUSEUMNIEUWS
Natuurhistorisch
Museum

Hoe alles begon:
van oerflits tot nu
boekillustraties van Adriaan Bijloo
tot 29 november 2020
Het nieuwe boek ‘Hoe alles begon: van
oerflits tot nu’ is een graphic novel - een
stripverhaal met lopende tekst, geschreven
door Bouwine Bergsma. Het laat zien hoe
na de oerknal (die je eigenlijk beter ‘oerflits’ kunt noemen) deeltjes steeds ingewikkelder werden en hoe ze uiteindelijk de levende cellen werden, waar ook wij zelf van
gemaakt zijn. Het boek is een reis door de
tijd; langs het ontstaan van ons sterrenstelsel, de aarde, de maan, de oceanen en de
evolutie van alle vormen van leven, tot het
ontstaan van (oer)mensen, steden en machines.

derhoudt een sterke relatie met het thuisland. Enkele Bulgaren reisden tussen 2010
en 2014 regelmatig op en neer tussen Rotterdam en Bulgarije in een Volkswagenbusje. Op hun toeristenvisum mochten ze
maar drie aaneengesloten maanden in Nederland verblijven. Deze bus, een anoniem
massaproduct, is door dit gebruik een belichaming van een veranderend Europa en
Rotterdam geworden.

Westzeedijk 345 - 3015 AA Rotterdam
T: 010 - 436 4222

Museum
Rotterdam
Echt Rotterdams
Erfgoed
Permanente tentoonstelling
Museum Rotterdam beheert de collectie
historische objecten van de stad Rotterdam. Ze worden bewaard in het depot en
helpen in tentoonstellingen het verhaal
van de stad te vertellen. Zo doen ze dat al
ruim een eeuw, maar de stad verandert.
Nieuwe Rotterdammers herkennen zich
niet altijd in de historische collectie. Het
museum trekt daarom sinds 2000 de stad
in om met Rotterdammers ook het hedendaagse Rotterdam te verzamelen en te
presenteren. In projecten werken ze bijvoorbeeld samen met de Vrouwen van de
Velden in Rotterdam Zuid, een groep Bulgaarse arbeidsmigranten of verleners van
mantelzorg. Om deze nieuwe aanpak een
geïntegreerde plek binnen het museum
te geven, zochten ze een structurele werkwijze.
Een meerjarige project met Bulgaarse arbeidsmigranten in Rotterdam zette het
museum op het spoor van een bruikbare
methode. De Bulgaarse gemeenschap on-

instellingen. Volksverheffing en democratisering zijn deel van een nieuw ethos. De
gekozen voorbeelden vertalen dit in een
streven naar een directe, persoonlijke relatie tussen toeschouwer en kunstwerk, en
kaarten daarbij architectonische, museologische en maatschappelijke vragen aan.
De tentoonstellingsontwerpen geven geen
eenduidig antwoord. Soms worden kunstwerken individueel getoond in een omgeving van rust en concentratie. Een andere
keer wordt juist een effect van overrompeling beoogd, of een desoriëntatie van conventies en verwachtingen, om zo een spontane ontmoeting als in een labyrint uit te
lokken. Verschillende ontwerpen creëren
een intieme een-op-een verhouding met
het kunstwerk, terwijl andere juist een gemeenschappelijke ervaring willen bewerkstelligen.

Kunsthal
For Your Eyes Only
Blootfotografie in Bad
Bos en Branding
tot 7 februari 2021
Het fenomeen blootfotografie is zo oud
als de amateurfotografie zelf. Elk decennium kent daarin zijn eigen stijl: van de
dromerige, artistieke naakten uit de belle
epoque en de garçonnes en flappers uit de
jaren twintig tot de naturistische fotografie
op het strand en het duin, stripteases en
huiselijke pin-ups. In tien hoofdstukken
krijgt het publiek in de tentoonstelling een
intiem inkijkje in honderden verborgen
werelden: huis-, tuin- en keukensnapshots
worden afgewisseld met poses in bad, bos
en branding.

Museumpark 25
3015 CB Rotterdam
hetnieuweinstituut.nl
Omdat de bus nog een belangrijke rol
vervulde voor de eigenaren, wilde het museum het niet als museumobject in het
depot plaatsen. Ze kozen ervoor het object
te adopteren, te bestempelen als collectie
en de verhalen van de gemeenschap die de
bus gebruikt te blijven noteren en volgen.
De bus werd zo het eerste item in de actieve collectie van de stad: Echt Rotterdams
Erfgoed. Een nieuwe aanpak waarmee een
museum kan collectioneren en verbinden.

De aansprekende illustraties die Adriaan
Bijloo voor ‘Hoe alles begon’ maakte, vormen samen big history - de grote geschiedenis – en een kleine maar fijne tentoonstelling in de Haverhorst Vestibule van het
museum.

De meeste Musea in Rotterdam zijn weer
open. Bestel uw tickets online.

Rodezand 26 - 3011 AN Rotterdam
T: 010 - 217 6767

Het Nieuwe
Instituut

Nederlands
Fotomuseum
Somfy Photography
Award 2020
Gimme Shelter
t/m 6 december 2020
Het Nederlands fotomuseum presenteert
vanaf 2 oktober2020 de Somfy Photography Award (SPA) 2020 met nieuw werk van
negen genomineerde fotografen uit binnen- en buitenland.
Deze kandidaten werken momenteel aan
nieuw werk binnen het thema ‘Gimme
Shelter’,het thema van de Somfy Photo-

Hoewel de meeste privéfoto’s oorspronkelijk ‘for her/his eyes only’ waren bedoeld,
belanden steeds meer exemplaren op beurzen en (online) veilingen. De foto’s uit
onder andere de Verenigde Staten, Frankrijk en voormalig Oost-Duitsland hebben
niet alleen waarde als tijdsdocument. De
mysterieuze zweem van vervlogen tijden,
de verhalen die erachter schuilen en het

Art on Display 1949-69
Hoe presenteer je kunst? En hoe kijk je
daar als bezoeker naar? Veel museumbezoekers zijn geneigd direct de aandacht
op het kunstwerk te richten, onbewust van
het feit dat de ontmoeting met het kunstwerk is geënsceneerd door een ontwerper.
Art on Display 1949-69 stelt daarom voor
een keer het tentoonstellingsontwerp zelf
centraal. De expositie brengt enkele van de
meest vooruitstrevende, naoorlogse tentoonstellingsontwerpen van architecten
samen aan de hand van 1:1 reconstructies.
Een unieke kans om deze vooruitstrevende
benaderingen fysiek te ervaren en te kunnen vergelijken.

De periode 1949-1969 werd gekenmerkt
door het zoeken naar een nieuwe verhouding tussen kunst en publiek, en naar een
mogelijk nieuwe rol van kunst en culturele

graphy Award 2020.
Er is een overkoepelende, allesomvattende
basisbehoefte voor mens en dier: bescherming, beschutting, veiligheid en troost te
vinden. ‘Shelter’ manifesteert zich niet alleen in fabrieken, kantoren, scholen, woningen en ziekenhuizen, maar ook in de
kartonnen doos van de dakloze, de omarming van geliefden, de moeder die haar
kind koestert. Comfort, welbevinden en
duurzaamheid zijn de drie belangrijkste
kwaliteiten die Somfy in gebouwen realiseert. Zij geven uitdrukking aan de belangrijkste basisbehoeften binnen de piramide
van Maslow en maken deel uit van ‘The Art
of Somfy’.
Las Palmas, Statendam, Rotterdam
T: 010 203 0405

heimelijke inkijkje in andermans privédomein maken de foto’s onweerstaanbaar.
De verzameling begint bij foto’s van omstreeks 1870 en het midden van de jaren
1980 vormt het einde ervan. De meeste
amateurfotografen beschikken dan niet
meer over een donkere kamer. Deze foto’s
uit vergane jaren vormen een opvallend
contrast met de hedendaagse beelden van
geïdealiseerde lichamen op social media.
Niet alleen de beeldtaal, maar ook het gemak waarmee je je, al dan niet tijdelijke,
geliefde kunt vastleggen met je smartphone en de foto vervolgens kunt delen, is een
wereld van verschil.
Museumpark, Westzeedijk 341
3015 AA Rotterdam
kunsthal.nl
(AV)

