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De wederopbouw van Rotterdam begon feitelijk al
toen de stofwolken van het puin in 1940 neerdaalden.
Met de manifestatie Rotterdam viert de stad! markeer-
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de en vierde Rotterdam in 2015 en 2016 daarom de

Paul van de Laar

mijlpaal van 75 jaar wederopbouw.

Rotterdam, the neverending story

De manifestatie bestond uit verschillende programma

Jacques Börger, Paul van de Laar, Eeva Liukku

lijnen. De lijn Zichtbaarheid in de Binnenstad zorgde

Toekomst in de maak

van de viering. Zo waren er reusachtige kinderhoofden
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op wederopbouwgebouwen te zien, een versierde Eras

4 monologen

beklimmen. In de lijn talent & vernieuwing kregen jonge

Sander Zweerts de Jong

talentvolle cultuurmakers de kans om te tonen waar het

ervoor dat zoveel mogelijk Rotterdammers iets meekregen
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musbrug, en kon iedereen De Trap op het stationsplein
69

met de cultuursector in Rotterdam naar toe gaat de ko
96

colofon

mende jaren.
Naast het vieren is een jubileum bij uitstek het moment
om stil te staan bij de stad die we hebben, én de stad die
we willen worden. Want deze stad is en mág nooit af, zo
vinden veel Rotterdammers. Met die gedachte hebben we
vanuit de organisatie de programmalijn publiek gesprek
opgezet, getiteld Rotterdam, the neverending story. Hierin
is de vraag gesteld: wat valt er te vieren? Waar moet Rot
terdam nog aan werken? Als de wederopbouw nooit is vol
tooid, welke vraagstukken staan ons Rotterdammers nog
te wachten? Dit boekje bundelt de belangrijkste teksten,
artikelen en essays die zijn gemaakt en geschreven naar
aanleiding van deze programmalijn.
Voorafgaand aan de viering vroegen we vanuit het mani
festatieteam aan Paul van de Laar, directeur van Museum
Rotterdam, wat volgens hem de grootste uitdaging is van
een wederopbouwmanifestatie. Hiervoor schreef hij het
essay Stad voor alle Rotterdammers. Van de Laar betoogt
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dat de typische Rotterdamse stadscultuur centraal moet

Hierbij is de hulp ingeschakeld van een extern redactie

staan. Tijdens die 75 jaar wederopbouw heeft de stadscul

team: de Buitenboordmotor Brienenoord. Dit team bestaat

tuur het altijd afgelegd tegen de architectuur, tegen de

uit Rineke Kraaij, Maurice Specht, Sander Zweerts de Jong,

uiterlijke en materiële kant van de stad. Maar de immate

Marion Hennink en Fransje van der Meulen. Zij bezochten

riële stadscultuur is in staat om de grootste uitdaging van

alle projecten, evenementen en debatten van de

dit moment op te vangen: de superdiversiteit van de Rot

programmalijn en maakten een verslag van de vele

terdammers verbinden met het verhaal van de stad. Dat

visies die tijdens de programma’s zijn geformuleerd.

advies is ter harte genomen door de persoonlijke verhalen
van Rotterdammers over de stad centraal te stellen in de

Dit materiaal is op twee manieren verwerkt. Sander

manifestatie. Vijfenzeventig verhalen zijn opgeschreven

Zweerts de Jong schreef op basis van de dromen, ideeën

en verspreid onder Rotterdammers in een andere publica

en vergezichten van Rotterdammers die zijn geformuleerd

tie, het 75 Verhalenboek.

tijdens de manifestatie 4 monologen. Deze monologen zijn
op 30 juni 2016 door acteurs opgevoerd tijdens de slot

Naast het vertellen van persoonlijke verhalen, wilden we

avond van de programmalijn.

weten wat Rotterdammers van de stad vinden na 75 jaar
wederopbouw. Hoe beleven Rotterdammers vandaag de

Ook schreven Rineke Kraaij, Eeva Liukku en Maurice

dag hun stad? Wat kan beter? Dit vroegen we in de zomer

Specht op basis van het verzamelde materiaal het slot

van 2015 aan ruim 100 Rotterdammers, in een stadsbele

essay Toekomst in de maak. Uit het stadsbelevingson

vingsonderzoek dat was geïnspireerd op het geruchtma

derzoek bleek dat Rotterdammers behoefte hebben aan

kende onderzoek van professor Rob Wentholt uit de jaren

culturele of fysieke ruimtes om elkaar te ontmoeten. We

zestig. Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met

durven in dit slotessay te concluderen dat de projecten

Museum Rotterdam en de Willem de Kooning Academie.

van de manifestatie tijdelijk zulke ruimtes hebben gescha

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het essay

pen. Dat is belangrijk, want, als er zoveel verschillende

Rotterdam, the neverending story dat Paul van de Laar,

ideeën over de toekomst van de stad bestaan, hoe kunnen

Eeva Liukku en Jacques Börger schreven. Dit diende als

we ervoor zorgen dat al deze ideeën elkaar tegen komen?

vertrekpunt en inspiratiebron voor de gehele programma

Hoe kunnen we samen dat gesprek over de toekomst blij

lijn.

ven voeren? Deze thema’s zijn verre van uitgeput en ook
de komende jaren is het van belang om nieuwe ruimtes te

Verschillende projecten in de programmalijn hebben

creëren om deze verder te verkennen.

daarna antwoord gegeven op de vraag ‘waar moet Rotter
dam nog aan werken?’ Dat gebeurde in documentaires,
exposities, een summit, workshops en debatten uitgevoerd

Eeva Liukku
programmamanager publiek gesprek

door tal van Rotterdamse organisaties. Uit de veelzijdig
heid en diversiteit van de antwoorden is te concluderen
dat Rotterdam na 75 jaar een échte volwassen stad is ge
worden, een stad die niet met één mond spreekt. Wij zagen
dan ook een taak vanuit de programmaorganisatie om al
deze perspectieven en ideeën over de stad te verzamelen
en op zoek te gaan naar een rode draad.

6

7

Stad voor alle
Rotterdammers

Rotterdam is een bijzondere stad. Sinds het einde van de
negentiende eeuw betoverd door de technische mogelijk
heden van Rotterdam “Transitopolis” – een stad waar
de economische belangen van het transitoverkeer met
het Duitse achterland het culturele, politieke en maat
schappelijk leven domineerden. Het Rotterdamse voor
uitgangsgeloof werd verkondigd als een evangelie, een

Paul van de Laar

blijde boodschap, in het naoorlogse Rotterdam verwerkt in
de geen-woorden-maar-daden-slogan. In 2015 herdenkt
Rotterdam dat 75 jaar geleden op 14 mei 1940 de Luftwaffe
de stad verwoestte. Op 18 mei 1940 – Opbouwdag – kreeg
stadsbouwmeester W.G. Witteveen de opdracht voor een
wederopbouwplan. In 2015 start ook de manifestatie voor
de wederopbouw en viert Rotterdam in 2016 dat in 1966
de Doelen als eerste naoorlogse cultuurgebouw werd
geopend, volgens velen het startsein voor de culturele
wederopbouw van de stad.
Na 1945 is er veel gebeurd. Het is verleidelijk om stil
te staan bij wat Rotterdam sinds de wederopbouw in
materiële zin heeft gepresenteerd; de naoorlogse geschie
denis wordt het liefst in beton geschreven. Maar hoe zor
gen we ervoor dat het verhaal van de wederopbouw aan
sluit bij de recente stadsgeschiedenis? Een relevante vraag
daar deze stad zowel uiterlijk – de skyline – als innerlijk
door zijn bevolkingssamenstelling – in geen enkel opzicht
meer lijkt op de welvaartsstad die de stedenbouwers na de
oorlog voor ogen hadden. Rotterdam is een superdiverse
stad geworden, een stad immers waar zo langzamerhand
de meerderheid van de bevolking een migratieachter
gond heeft.
Propaganda voor de wederopbouw
De wederopbouwers waren idealisten en geloofden
oprecht dat hun plannen en opvattingen over de toe
komst van de stad bijdroegen aan het creëren van een
nieuwe Rotterdamse gemeenschap. Het Basisplan voor
de Wederopbouw van Rotterdam van 1946 werd letterlijk
aan de man gebracht en bij elke Rotterdammer aan
huis bezorgd. Voor de Rotterdamse gezagdragers was
er eigenlijk geen andere optie. Niet zozeer omdat het
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niet mogelijk was om de stad te restaureren of bepaalde

hebben gekend, maar in de lege stad volwassen werden,

gedeelten weer op te bouwen: er zijn genoeg steden die

het niemandsland zoals Henk Hofland het beschreef

deze keuze wèl hebben gemaakt. Wat in onze nostalgische

in Het diepste punt van Nederland. Hij merkt op dat de

momenten geprojecteerd wordt als een prachtige, voor

Rotterdammers de eerste vijf jaar na de bevrijding tegen

oorlogse Hollandse stad zagen de stedenbouwers van het

een lege stad aankeken waar vooral onkruid groeide. “De

nieuwe Rotterdam primair als een stad met gebreken. Ze

wederopbouw eindigde, voor zover die gebeurtenis zich in

accentueerden de lelijkheid van de vooroorlogse stad en

Rotterdam zou voltrekken, in de niet-wederopbouw, iedere

richtten hun kritiek op de onvolkomenheden: niet geschikt

dag, vijf jaar lang gedemonstreerd in de vlakte van de

voor het moderne verkeer, benauwd en niet beschikkend

binnenstad.” Hofland heeft zijn eigen herinneringen en

over een echt zakencentrum.

ziet het wellicht anders dan zijn generatiegenoten, maar

De naoorlogse propagandisten wensten af te rekenen
met het verleden en voelden zich gesterkt door de weg

met elkaar vormen deze het sociale geheugen van de
wederopbouwgeneratie.

die Rotterdam sinds het begin van de twintigste eeuw in

Het sociale geheugen van de stad is persoons- en

mentaal opzicht had ingeslagen. Het verleden werd niet

generatiegebonden. Het politieke en culturele geheugen

als erfgoed van de stad gekoesterd, maar als belemme

maken deel uit van lange termijnprocessen, en betreffen

ring gezien voor de vooruitgang. In het boek Tien jaren

de overdracht van wat wij als samenleving van deze her

wederopbouw (1955) kwamen de grote mannen van de

inneringen willen vastleggen en als erfgoed van de stad

wederopbouw aan het woord. Openlijk kwamen ze ervoor

overdragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geschreven

uit dat het nieuwe Rotterdam bewust ontdaan was van een

canon van de wederopbouw, de keuze voor bepaalde

hang naar het oude Rotterdam. Het was een sentimentele

stedelijke monumenten of wat het stadsmuseum in de col

gedachte om het verleden te willen koesteren. De haven

lectie opneemt en exposeert. Het politieke geheugen van

metropool Rotterdam, zo berichtte De Tijd-Maasbode op

de stad is een constructie. In het geval van de Rotterdamse

11 februari 1959, moest vooruit en mocht ten opzichte van

wederopbouw de bewust gekozen strategie om het succes

het buitenland niet van sentimentaliteit verdacht worden.

volle verhaal van de wederopbouw te presenteren als de

Dit roept de vraag op: hoe kijken Rotterdammers in de stad

identiteit van de stad. Het niemandsland van Hofland en

van nu aan tegen de wederopbouw en hoe wordt het ver

zijn generatiegenoten moest worden verbonden met het

haal aan een volgende generatie doorgegeven?

beeld dat de wederopbouwers voor ogen hadden. De lege
stad werd bijvoorbeeld geherinterpreteerd door niet te wij

Het collectieve geheugen van de wederopbouw

zen op wat verloren was gegaan, maar welke mogelijkhe

Aleida Assmann – in 2014 bekroond met de Dr. A.H.

den de tabula rasa bood voor de nieuwe stad: een positief

Heinekenprijs voor de historische wetenschap – onder

getoonzet vergezicht waarvan de volgende generatie

scheidt het persoonlijke, sociale, politieke en culturele

dankzij de inzet van de hardwerkende Rotterdammers

geheugen. Als je een Rotterdammer vraagt hoe hij zich

echt getuige konden zijn. De wederopbouw was een

de wederopbouw herinnert, zal hij een beroep doen op

verhaal met een belofte voor de toekomstige generatie.

zijn geheugen. Dit persoonlijk geheugen stelt hem in staat

In deze geregisseerde vertelling zien we de helden van

om subjectieve ervaringen te verwerken en deze aan

de wederopbouw terug: stadsbouwmeester Cornelis van

zijn kinderen en kleinkinderen door te geven. Met elkaar

Traa, voorzitter van de Kamer van Koophandel K.P. van

vormen deze persoonlijke, in familieverband vertelde,

der Mandele en de stiefmoeder van de wijkgedachte

herinneringen het sociale geheugen van een generatie.

Lotte Stam-Beese. Zij maken deel uit van de eregalerij

Bijvoorbeeld de Rotterdammers die de vooroorlogse stad

van de wederopbouw, de iconen van het nieuwe functio
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nalistische Rotterdam. Dit is het Rotterdam, ontdaan van

vooroorlogse Rotterdam louter als vermaak gepresenteerd.

zijn historische ballast, dat letterlijk ruimte schiep voor een

Een namaakdorp als decor, waardoor de vooroorlogse

nieuwe toekomst voor de stad. De havenmetropool bracht

generatie de onvolmaaktheid van de vooroorlogse stad

welvaart voor de gelede stad, bestaande uit de zakelijke

kon herbeleven als een attractie in het Park, afgezet tegen

binnenstad (de City) omringd door satellietsteden geba

de grote beloften van het nieuwe Rotterdam met zijn haven

seerd op de wijkgedachte. Het wederopbouwverhaal

als welvaartbrengende banenmotor.

maakt deel uit van ons politieke geheugen, is top-down
opgebouwd en zorgvuldig gemodelleerd op basis van
succesverhalen die zijn uitvergroot en telkens doorverteld.

C'70 kantelmoment voor een nieuwe generatie
C'70 – Communicatie 70 – was de laatste grote naoorlogse

De collectieve beleving werd geregisseerd, als een film

manifestatie, bedoeld om de hoogtepunten van 25 jaar

script, met de stedenbouwer in de persoon van cineast.

wederopbouw te celebreren. Het Polygoonjournaal, dat

Het Groot Handelsgebouw, Lijnbaan en andere iconische

C'70 in de bioscoop van commentaar voorzag, stelde vast:

gebouwen vertolkten de hoofdrol; de Rotterdammers

“Er is een hele generatie van Rotterdammers gekomen die

waren slechts figuranten.

met dit stadsbeeld is opgegroeid”. Deze generatie beoor
deelde de verworvenheden van 25 jaar wederopbouw niet

Festivals als performance

meer als louter positief. De jonge festivalgangers wilden

Het wederopbouwverhaal dat deel uitmaakt van ons poli-

niet mee doen aan het van boven af opgelegde feestje. Ze

tieke geheugen is ook op te vatten als een performance

raakten niet opgetogen van een defilé van geen-woorden-

en dat komt goed tot uiting in hoe Rotterdam zich direct

maar-daden mannetjesputters, geflankeerd door bulldo

na 1945 presenteerde als festivalstad, nog voordat deze

zers en vorkheftrucks. De bulldozer werd het symbool van

term deel uitmaakte van onze stedelijke culturele discours.

de vernietiging, de voortdurende opmars van de steden

Rotterdam Ahoy!, E'55, Floriade en C'70 zijn geregisseerde

bouwers die vanuit het centrum de omliggende oude

performatieve acties om de sociale transformatie van

wijken wilden saneren. De moderne binnenstad zou niet

Rotterdam naar welvaartsstad te communiceren, elk met

ophouden bij de brandgrens, maar zou zich gaandeweg

een eigen accent. Rotterdam Ahoy! toonde de wereld dat

uitstrekken tot in de negentiende- eeuwse stadswijken. In

de haven was hersteld, de absolute voorwaarde voor het

hun verzet overschreden ze de onzichtbare scheidslijn met

herstel van de economie en expansie tot havenmetropool;

de vorige generatie. Ze wensten zich niet neer te leggen bij

E'55 liet zien welke uitdagingen de moderne tijd te bieden

de interpretatie van het wederopbouwverhaal. De genera

had met zijn woonstad van de toekomst. Op de Floriade

tiekloof creëerde nieuwe kansen voor de protestgeneratie

van 1960 stonden bloembollen centraal, maar de door

die zich kritisch uitliet over de wederopbouw en de materi

H.A. Maaskant ontworpen Euromast was de grote

ële keuzes die de vorige generatie had gemaakt.

trekpleister, een uitkijktoren voor de havenwerken. De
naoorlogse generatie herkende zich in de beeld- en

Lacunes in het culturele geheugen

vormtaal van de manifestaties, die appelleerden aan

Het officiële verhaal dat behoort tot het politieke geheugen

de vooroorlogse festiviteiten waarmee de stad zich vol

van de wederopbouw was bedoeld om op de lange termijn

trots kon tonen aan de buitenwacht. Het vooroorlogse

als canon deel uit te maken van ons cultureel geheugen

Rotterdam werd tijdens Rotterdam Ahoy! gepresenteerd

van de stad. Het culturele geheugen omvat meer dan het

als een kermisattractie, onder de veelzeggende naam

van boven af geregisseerde verhaal en betreft ook de

De Vrolijcke Hoeck. Het verleden was niet iets waar

niet-vertoonde lacunes, die bewust geen deel uitmaakten

serieus over werd gedaan; de herinneringen aan het

van wat Rotterdam zich publiek wilde herinneren en
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zichtbaar gemaakt in wederopbouwmanifestaties of
in boeken als Tien jaren wederopbouw. Tijdens C'70 en
daarop volgende acties van kunstenaars, studenten etc.
legde de nieuwe generatie een andere stad bloot en
gaven een eigen invulling en betekenis aan de weder
opbouw. Dat deel van het culturele geheugen van de stad,
dat bewust naar de achtergrond was geschoven, werd
herontdekt. Er trad een zichtbare verschuiving op van
een materiële benadering van het wederopbouwverhaal
– gericht op de bouwprestaties en havenstatistieken –
naar het immateriële, het menselijke. Filmmakers als
Jan Schaper in Rotterdam Stad Zonder Hart (1966) en
de sociaal-psycholoog Rob Wentholt in zijn boek De
Binnenstadsbeleving en Rotterdam (1968) spraken over
de ziel van de stad en stelden de beleving ervan centraal.
Daar waar in het gecanoniseerde verhaal geen aandacht
voor was – de Rotterdammers – stelden zij op de voorgrond.
Ze bestudeerden het archief van de stad op eigen wijze
en ontdekten zo wat de wederopbouwers bewust hadden
genegeerd. Geïnspireerd door critici van de moderne stad
als Jane Jacobs werd het nieuwe Rotterdam iets om je
tegen af te zetten.
De welvaartsstad werd gepresenteerd als een stad
die bewust ongezellig was gemaakt, omdat de twintig
ste-eeuwse mens nu eenmaal een andere levensstijl had
dan de stadsbewoners van vroeger die opgesloten waren
in hun benauwde huizen in te smalle straten.
Perspectief voor 2016
De jaren zeventig hebben het vooruitgangsgeloof, zo
leek het tot in de jaren tachtig, een behoorlijke knauw
gegeven. Een oprisping volgde waarin geprobeerd werd
het wederopbouwverhaal te “dematerialiseren”. Rotterdam
probeerde de gezellige stad te construeren, een faliekante

“Het
was een
sentimentele
gedachte
om het
verleden
te willen
koesteren.”

mislukking, omdat dit stadsbeeld niet paste in het na de
oorlog zorgvuldig gecomponeerde modernistische verhaal
van de wederopbouw. De gebouwen en complexen die
aan deze periode herinneren, zoals het Heliportcomplex
van Jan Verhoeven en de talrijke paviljoens op de Cool
singel, worden nu als groteske vergissingen gezien. In
14

15

Rotterdam was het makkelijker af te rekenen met het ver

sten van de haven en de architectuurstad te etaleren,

leden dan met het modernisme. Het is in Rotterdam – en

maar door de typische stadscultuur centraal te stellen.

dat laat het recente verleden zien – nauwelijks mogelijk

De stadscultuur is binnen de wederopbouwstad tot nu

om een niet-fysiek gefundeerde identiteit te beklemtonen.

toe onvoldoende zichtbaar gemaakt. Hier gaat het om

Onder invloed van de globalisering en de opkomst van een

een Rotterdamse identiteit die nauw verweven is met het

nieuw-liberale stadsvisie heeft een op de toekomst gericht

verleden als havenstad; de poreuze stad die als een spons

vooruitgangsgeloof een nieuwe impuls gekregen. Met de

vreemde culturen opneemt. De stad als moderne con

start van de skyline, de Erasmusbrug heeft Rotterdam zich

tactzone van superdiverse culturele ontmoetingen tussen

een nieuwe identiteit aangemeten als Manhattan aan de

nieuwkomers en Rotterdammers, voor wie Rotterdam ooit

Maas, architectuurstad van Nederland.
Opnieuw ligt het accent op het materiële, maar de

een stad van aankomst is geweest en waar de persoonlijke
wederopbouw van veel Rotterdammers is gestart.

vraag die zich opdringt is welk beeld van Rotterdam hier
mee wordt uitgedragen? Wat hebben we geleerd van C'70?
Hoe kijkt de nieuwe generatie Rotterdammers – die van
het superdiverse Rotterdam – aan tegen deze materiële
manifestatie van de nieuwe stad? De tegenstellingen tussen
het materiële en het immateriële, die de generatie van
C'70 blootlegde, zijn niet opgelost. Er zijn contrasten tussen
de globale skyline stad, die zich filmisch laat presenteren
in commercials die passen in een nieuwe urbanisering
waarin de triomfen van de globale stad worden uitver
groot, en een kosmopolitische bevolking die niet in dit
succesverhaal past. Rotterdam is een superdiverse stad
maar wat nog altijd ontbreekt is het verhaal waarin de
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Rotterdam,
the neverending
story

Het gaat goed met Rotterdam!
Het kan zo langzamerhand niemand in binnen- en buiten
land zijn ontgaan. Rotterdam zit in de lift, staat prominent
in de hitlijsten van stedentrips en troeft andere, grotere
en meer bekende steden in Europa af. Een groot contrast
met het Rotterdam dat na de Fortuyn-revolte in 2002
erom bekend stond dat het vooral de verkeerde lijstjes
aanvoerde. Vanzelfsprekend staan politici, beleidsmakers
en stadsmarketeers in de rij om het recente succes te
vieren. Het is een bewijs dat het beleid vruchten afwerpt.

een onderzoek
naar stadsbeleving onder
Rotterdammers

Zeker nu blijkt dat er meer toeristen naar de stad komen,
één van de belangrijkste graadmeters. Rotterdam is nog
niet af, want het zou on-Rotterdams zijn om toe te geven
dat we uitontwikkeld zijn. Met de start van City Lounge
zet Rotterdam zich in op een verdere verdichting van de
binnenstad. De leefbaarheid van de stad wordt vergroot
door onbenutte plaatsen een nieuwe betekenis te geven.
Ronkende teksten over het succes van Rotterdam zijn
er volop. Maar wat vinden de bewoners er nu zelf van?
Dit hebben Museum Rotterdam, de Willem de Kooning
Academie en Rotterdam viert de stad! onderzocht in een
stadsbelevingsonderzoek, geïnspireerd op het gerucht
makende onderzoek van Rob Wentholt. In het boek De bin
Jacques Börger

nenstadsbeleving en Rotterdam bekritiseerde Wentholt het

Paul van de Laar

Rotterdamse vooruitgangsgeloof en stelde de successen

Eeva Liukku

van de wederopbouw eind jaren zestig ter discussie. In het
jaar waarin we de stad vieren na 75 jaar wederopbouw, is
het goed om opnieuw de balans op te maken.

Initiatief: Museum Rotterdam, Willem de Kooning Academie
en Rotterdam viert de stad! (Rotterdam Festivals)

1968: het onbehagen in de wederopbouw

Onderzoeksopzet en uitvoering: Eeva Liukku, Jacques Börger

Terwijl Rotterdamse bestuurders eind jaren zestig trots

en Martijn Mulder

verkondigden dat de Wederopbouw was voltooid, signa

Met dank aan: Cultuurscouts, Esther van Ee en Marieke Stein

leerde hoogleraar sociale psychologie Rob Wentholt,
verbonden aan de Nederlandse Economische Hogeschool,
de voorloper van de Erasmus Universiteit, bij de bevolking
een groeiend onbehagen over de binnenstad. Zijn publi
catie De binnenstadsbeleving en Rotterdam (1968) was
een geschenk van het Rotterdamse filiaal van Vroom &
Dreesmann ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Voor
zijn onderzoek sprak Wentholt met 125 Rotterdammers.
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Hij nam 50 straatinterviews af met jongeren, belde bij

negentiende-eeuwse buurten. Geen stadssanering, maar

50 wijkbewoners aan en interviewde 25 zogenaamde

stadsvernieuwing luidde het devies. Niet slopen maar

'notabelen'. De vragen die hij stelde waren simpel: wat

renoveren. De nadruk moest weer worden gelegd op klein

vindt u van het centrum van Rotterdam en is het prettig

schaligheid en gezelligheid, de menselijke maat kreeg

wonen in de stad?

prioriteit. Dat betekende een bijstelling van de functionele

De reacties waren genadeloos: het centrum werd
kil, koud, stijf, zakelijk, onherbergzaam, lelijk, en onge

welvaartsstad waarin het wonen ondergeschikt was aan
andere stedelijke functies.

zellig gevonden. Rotterdammers hadden niets met de
vooruitstrevende architectuur van de nieuwe binnenstad,

Wentholt revisited: de stadsbeleving anno 2015

ondanks de internationale waardering. Zelfs de 'notabelen',

De wederopbouw startte in 1940, we zijn nu 75 jaar

Rotterdammers die op het gebied van bestuur, wetenschap

verder. Er is sindsdien veel gebeurd en de laatste jaren

en cultuur aan de wederopbouw van de stad hadden

trekt Rotterdam internationale aandacht. The New York

bijgedragen, waren kritisch.

Times en The Lonely Planet prijzen Rotterdam aan als

Wentholt constateerde dat er vijf dimensies zijn die

een stad die een bezoek waard is en dat zien we terug in

bijdragen aan een goed functionerend stadscentrum: de

een toename van het aantal toeristen. Rotterdam werd

concentratie van stedelijke voorzieningen, de intensiteit

bovendien verkozen als 'beste stad' bij de Urbanism Awards,

van het gebruik van de openbare ruimte en hoe deze

en werd verkozen tot ‘beste binnenstad’ van Nederland.

binnenstedelijke ontmoetingen bevordert, de levendigheid,

De internationale belangstelling gaat vooral uit naar

de herbergzaamheid en tot slot de visuele aantrekkelijk

de nieuwe architectonische iconen: De Rotterdam van

heid. Alleen op de eerste dimensie scoorde Rotterdam een

sterarchitect Rem Koolhaas, de Markthal en het nieuwe

voldoende, maar op alle andere gebieden voldeed de

Centraal Station; stuk voor stuk gebouwen die in de

binnenstad niet en dat verklaarde de slechte binnenstads

prijzen vielen. En er is meer dan dat. Opvallend vaak

beleving.

wordt Rotterdam ook genoemd vanwege zijn eigentijdse

Met deze conclusie rekende Wentholt in feite af met wat

stadsproducten, variërend van Rotterdamse mode, inno

hij de ‘ideologie van het modernisme’ noemde, een sterke

vatieve retailconcepten en ondernemers met een sterke

drang tot vernieuwing die ‘geen weerstand kon bieden

Rotterdamse signatuur. Van kledinglijn 010 isn't just a code

aan onnodige vernieling van menselijk-stedelijke verwor

tot aan Rotterdams warenhuis Groos: de stadscultuur krijgt

venheden en van de blijvende waarden van het urbane

een boost en is springlevend. Men spreekt vanwege dit

leven’. De binnenstad was vormgegeven volgens dezelfde

alles van een 'nieuw Rotterdams elan', een groot contrast

principes van het functioneel modernisme waarin het

zo lijkt het, met wat Wentholt in 1968 aantrof.

zakelijke prioriteit kreeg boven het sociaal-culturele.
Het boek van Wentholt bracht een brede maatschap

Evenals eind jaren zestig zijn de bestuurders trots op
de positieve aandacht voor de (binnen)stad, en zien zij

pelijke discussie over de stad op gang onder het pakkende

dit als een succes van het binnenstads- en stedelijk beleid.

motto: ‘Die stad is van mij, ik ben van die stad’. Nauwelijks

De gemeente houdt daarbij voortdurend de vinger aan

twee jaar na de verschijning van het boek was Wentholts

de pols. Met een digitaal stadspanel en, recentelijk, een

boodschap al begrepen. De naoorlogse manifesta

burgerjury wordt voortdurend onderzocht hoe de burgers

tie Communicatie ’70, bood de burgers een geschikte

over de (binnen)stad denken. Het lijkt er dus op dat men

gelegenheid om hun onvrede te uiten. Vervolgens sloeg

niet verrast wil worden zoals eind jaren zestig.

de vonk naar de oude wijken over. Wijkbewoners verzetten
zich in actiegroepen met succes tegen de sloop van de
36

Deze onderzoeken staan altijd in dienst van beleid. Er is
daarom ruimte voor zelfstandig onderzoek, losgekoppeld
37

van gemeentelijke belangen. Hoe ervaren Rotterdammers
de opleving van de stad? Wordt die wel door iedereen
erkend? Hoe wordt de binnenstad vandaag beleefd? En
wat zou er 75 jaar na de wederopbouw verbeterd kunnen
worden?
Deze vragen vormden voor Museum Rotterdam, Willem
de Kooning Academie en de manifestatie Rotterdam viert
de stad! aanleiding om het onderzoek van Rob Wentholt
opnieuw uit te voeren, geïnspireerd op de vijf dimensies
van Wentholt. Klopt het positieve imago van de stad in de
media met de ervaring van de bewoners? In totaal namen
101 mensen deel aan ons onderzoek. We hebben jongeren,
studenten, wijkbewoners en professionals geselecteerd en
in groepen uitgenodigd. Ons onderzoek is niet represen
tatief voor de gehele bevolking, in plaats van een kwan
titatief onderzoek betreft dit een kwalitatief onderzoek.
Ook Wentholts publicatie was gebaseerd op impressies en
waarnemingen, maar daarom niet minder waardevol.
Het nieuwe elan
Allereerst valt op dat, anders dan in 1968, veel ondervraag
den positief staan tegenover de stad en een optimistische
houding tonen: het 'elan' krijgt erkenning. De jongeren is
gevraagd om hun waardering in een rapportcijfer uit te
drukken. Vooral bij deze groep jongeren scoort Rotterdam
hoog. Hoe jonger, hoe positiever men over de stad denkt.
Maar voor alle deelnemers van het onderzoek geldt dat

“Rotterdam
is geen
underdog
meer.”

ze trots zijn op de waardering die Rotterdam nu krijgt. Zij
wisten al dat de stad leuk was, maar zien dat dit nu ook
is doorgedrongen bij de buitenwacht. Door de publieke
waardering durven de Rotterdammers weer openlijk trots
te zijn. Rotterdam is geen underdog meer.
Alle ondervraagden zijn vrij eensgezind over het
karakter van de Rotterdammer. Gevraagd naar typische
kenmerken van Rotterdammers, komen veel dezelfde type
ringen terug: trots, eerlijk, recht voor zijn raap, open, direct,
multicultureel, soms ook bot. De stad is veelzijdig, druk, er is
altijd wat te doen. Men is trots op de architectuur, de dyna
miek en de diversiteit van de bewoners.
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De opleving en het optimisme worden niet alléén
toegeschreven aan iconische gebouwen en grote bouw

Ook het thema duurzaamheid komt vaak voorbij.
Genoemde voorstellen zijn minder auto's in de binnen

projecten in de binnenstad. Ook de cultuursector en eve

stad en autovrije straten. De minisnelwegen door de stad

nementen dragen daaraan bij. ‘Ik ervaar tegenwoordig

zorgen voor fragmentatie en er moet meer aandacht zijn

festivalstress’, zo noemde een deelnemer het, doelend op

voor verbindingen tussen locaties in de binnenstad. Een

de ruime keuze aan evenementen. In bijna alle groepen

aantal keer is genoemd dat de stad meer voorwaarden

wordt gezegd dat de stad bruist door kleinschalige projec

moet scheppen om anderen te ontmoeten, en toegankelij

ten en initiatieven. Er zijn fysiek gezien niet veel onbenutte

ker moet zijn voor senioren. Er is behoefte aan plekken en

plekken meer en de kleine gaten in de stad worden opge

evenementen waar ouderen naar toe kunnen.

vuld met kleine bouwprojecten. De wijken leven op door

De deelnemers zijn niet eensgezind in hun opvattingen

kleine (culturele) buurtinitiatieven die van onderop worden

waar het centrum nu ophoudt. Een minderheid rekent de

georganiseerd. De deelnemers oordelen niet unaniem

Kop van Zuid hiertoe; het zijn vooral de professionals die

over het culturele aanbod. Terwijl sommigen festivalstress

dat doen en voor sommigen valt ook Katendrecht eron

ervaren, melden anderen dat het totale cultuuraanbod

der. Jongeren en professionals vertellen dat ze een grote

toch nog beperkt is en zich teveel op één doelgroep richt.

tweedeling tussen Zuid en Noord ervaren. Zo'n tweedeling

Er wordt opgemerkt dat de opleving van de stad niet
uniek is voor Rotterdam: het is een internationaal feno

geldt wel voor meer steden, vooral als ze aan een rivier
gelegen zijn. Wat gemist wordt op Zuid zijn voldoende

meen. Wel stelde iemand de vraag: zijn alle steden zo

grootstedelijke voorzieningen om het gevoel te geven erbij

met hun stad bezig als hier? Je zou kunnen stellen dat dit

te horen. Zuid is nog altijd onbekend en dat maakt ook

typisch is voor steden met een 'Second City syndroom' die

minder geliefd.

opkijken naar hun hoofdstad. Toch, bij de deelnemers
speelt dit syndroom niet. Zo werd gezegd dat we Rotterdam
en Amsterdam niet meer met elkaar moeten vergelijken.

We moeten wel onszelf blijven
Alle groepen zeggen zonder uitzondering dat Rotterdam
niet té populair moet worden. Dat we 'anders' zijn maakt

Het kan altijd beter
De stad is nooit af, zo zeggen veel deelnemers. De stad is

de stad juist leuk en uniek. ‘Rotterdam is een sterk merk
geworden’, zo beschrijft iemand uit de groep professionals

het ‘eeuwige bijna’ zoals een deelnemer het verwoordde.

de opleving van de stad. Dat heeft ook zijn keerzijde. Een

Dat wordt als een positieve eigenschap gezien. Wat zou

merk is 'fake', gericht op uiterlijk vertoon, als een etalage

er toegevoegd moeten worden aan de stad volgens de

om bezoekers te trekken. Iemand merkt op dat de stad

deelnemers? Een aantal onderwerpen komt vaak terug.
Wat missen mensen in de stad? Bij een fototest werd
deelnemers gevraagd een bepaald straatbeeld te typeren

overkomt als de Efteling, waar bezoekers en niet de
bewoners centraal staan.
Het centrum is niet voor iedereen even toegankelijk

als Rotterdams of niet-Rotterdams. Groene en speelse ele

of gastvrij. Vooral kinderen, ouderen en mindervaliden

menten worden vaak als ‘minst Rotterdams’ aangemerkt.

vinden de binnenstad minder aantrekkelijk.. Ze hebben het

Groenvoorzieningen, parken, en speelplekken voor kinde

idee dat die er niet voor hen is. Het ‘Rotterdamgevoel’ hoeft

ren worden veel genoemd als zaken die ontbreken. Ook

zich echter niet tot de binnenstad te beperken. Sommigen

het thema water komt veel terug; de stad zou meer gebruik

menen dat het ‘échte Rotterdam’ er zelfs niet te vinden is,

moeten maken van het water in de stad en waar nodig

en dat je daarvoor de wijken in moet. Een bewoner van

zelfs nieuwe grachten aanleggen. Jongeren noemen vaak

Delfshaven beschrijft dat zijn houding relaxter wordt als hij

het gemis van een poppodium.

de wijk in loopt, dan voelt hij zich meer thuis. In West kom je
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'echt' Rotterdam tegen, zo zegt hij. De wijkbewoners bena

een onderwerp waar beleidsmakers voorlopig geen raad

drukken sterk dat de binnenstad er in eerste instantie voor

mee weten.

bewoners van de stad moet zijn en niet voor toeristen.
Gerelateerd hieraan merken de professionals op dat de

Dit roept vragen op. Is er in de euforie over de opleving
van de stad nog wel plek voor een ander verhaal over de

stad soms té comfortabel lijkt te worden. Vroeger was de

stad? Gebruiken we het ‘elan’, de positieve boodschap,

stad moeilijker om te leren kennen, maar had de stad ook

omdat we het liever niet over de ongemakkelijke realiteiten

meer avontuur en verrassing te bieden. De stad is nu popu

hebben? En worden kritische geluiden in de hoek gezet

lairder en beter 'leesbaar' voor buitenstaanders. De keer

van de mensen die 'altijd wat te klagen hebben'?

zijde is dat de binnenstad, het straatleven en de publieke
ruimte, te steriel zijn geworden. De groepen jongeren die
we hebben gesproken waren dezelfde mening toegedaan

Het multiculturele plaatje
Dat Rotterdam een cultureel zeer diverse stad is, wordt

als de professionals. Zij merken op dat de stad niet te gepo

door alle groepen gezien als een positieve eigenschap.

lijst moet worden. Het rauwe en lelijke wordt door hen juist

Maar ook bij dit plaatje zijn door enkele deelnemers kant

als een positieve eigenschap gezien.

tekeningen geplaatst. Enkele jongeren noemden 'racisme'
en 'agressie naar mensen die hier niet zijn geboren' als

Waar schuurt het nog?
Het valt op dat de groepen grotendeels de ‘officiële’

negatief kenmerk van Rotterdammers.
Stadsjongeren ervaren de multiculturele stad als nor

positieve boodschap over het nieuwe elan van de stad

maal, het hoort bij Rotterdam. Als ze hier opgroeien komen

volgen. De stadstrots is enorm. Maar het blijkt makkelijker

ze bij iedereen over de vloer. Maar naarmate ze ouder wor

om over successen te spreken dan over thema’s waarin

den, zoeken ze meer de eigen groep op. Hoe ouder men

Rotterdammers minder eensgezind zijn. De professionals

wordt, hoe cynischer men is over de multiculturele samen

leken bijvoorbeeld opgelucht dat de post-Fortuyn-

leving, zo lijkt wel uit ons onderzoek. De Witte de Withstraat

periode voorbij was. Volgens hen kwam de stad in deze

wordt een paar keer genoemd als voorbeeld waar de

periode veel negatief in het nieuws. Op de vraag of de

nieuwe opleving van de stad te zien is, ‘bijna on-Rotter

maatschappelijke onvrede die destijds naar boven kwam

dams’ zo noemde iemand de straat. Tegelijkertijd wordt het

nog steeds een rol speelt, wist men geen antwoord te

door een deelnemer de ‘Witter-dan-wit-straat’ genoemd.

geven. Het is alsof de professionals jaren uitkeken naar

En iemand merkte op dat de tekentafelrealiteit afwijkt van

een positief geluid over de stad en dat men het optimisme

de praktijk: ‘Van bovenaf hebben we een mooie mix in de

van vandaag aangrijpt om het niet over moeilijke onder

stad, maar is het wel een mix?’ Deelnemers met een migra

werpen te hebben. Het feit dat er bij de recente verkie

tie-achtergrond vinden dat er sprake is van toenemende

zingen nog steeds een grote groep Rotterdammers een

segregatie en dat kwam overeen met de bevindingen in

proteststem uitbracht, laat zien dat niet iedereen het

de groep van wijkbewoners.

optimisme deelt en de maatschappelijke onvrede niet
helemaal is verdwenen.
Een ander voorbeeld is ‘catcalling’: het naroepen van

Het lijkt alsof we trots zijn op de diversiteit in de stad,
maar dat we in het dagelijks leven niet altijd weten hoe er
mee om te gaan. Diversiteit draagt bij aan de kosmopoli

vrouwen op straat. Een studente bracht dat naar voren en

tische uitstraling van Rotterdam, maar het gevaar is dat

gaf aan dat het voor haar een reden is om te verhuizen.

wanneer het slechts een marketinginstrument is, we vroeg

De andere gespreksdeelnemers vonden het moeilijk om

of laat van een koude kermis thuiskomen. Want de grote

hierop te reageren. Het is uiteraard geen Rotterdams pro

stadsopgave is hoe we écht samen kunnen leven in een

bleem, maar seksisme en intimidatie van jonge vrouwen is

superdiverse stadscommunity.
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Conclusies, in de geest van Wentholt

“De stad
is fysiek
volgebouwd,
nu moet de
aandacht
worden
verlegd
naar de
Rotterdam
mer zelf.”

Welke conclusies zouden we kunnen trekken in de
geest van Wentholt? Wentholt noemde vijf dimensies
die bijdragen aan een prettige stadsbeleving. In 1968
voorzag Rotterdam in één dimensie, namelijk een grote
concentratie van voorzieningen in de binnenstad. Anno
2015 kunnen we stellen dat Rotterdam er nog een dimensie
bij heeft veroverd: het is visueel aantrekkelijk geworden.
De grote onvrede die Wentholt signaleerde bestaat niet
meer. Maar aan drie dimensies is nog niet helemaal
voldaan: de levendige publieke ruimte, intensiteit van
ontmoetingen in de binnenstad en de herbergzaamheid –
het gevoel ‘de stad is van mij’.
Levendige publieke ruimte
Het is opvallend dat de gezelligheid terugkeert als thema.
Niet verbazingwekkend in een land dat vooral bekend
staat om zijn kleinschalige, dikwijls waterrijke steden.
Sommigen denken dan al snel aan Leiden, Delft en
Gouda, maar de deelnemers van ons onderzoek vinden
die Hollandse gezelligheid niet bij Rotterdam passen. Het
ongepolijste en avontuurlijke wordt door Rotterdammers
gewaardeerd. Rotterdam heeft een ‘on-Nederlands’
karakter en dat moet je benutten. Geen imitatiegedrag
vertonen, maar juist een eigen koers varen. De opgave
lijkt dan ook: een on-Nederlandse, beter nog, typisch
Rotterdamse gezelligheid ontwikkelen in de binnenstad.
Voor Rotterdam is dat geen eenvoudige opgave, want de
geschiedenis van de wederopbouw leert dat we graag
top-down plannen en oplossingen zoeken die primair
betrekking hebben op stedenbouwkundige ingrepen.
Maar er moet veel meer nadruk komen te liggen op het
gegeven dat niet gebouwen, maar mensen de stad maken.
Geheel passend in de tijdgeest zou Rotterdam moeten
werken aan een betere ‘software’ voor het gebruiken van
de stad.
Ontmoetingen
Ondanks de positieve geluiden over de nieuwe binnen
stadsbeleving, wordt ook een toenemende segregatie

44

45

gesignaleerd; geografisch, cultureel en sociaal. Dit
belemmert de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten,
één van de noodzakelijke dimensies van Wentholt.
Tegenover de succesvolle binnenstad staat RotterdamZuid (buiten de Kop van Zuid). Dit wordt nog altijd gezien
als een achterstandsgebied met grote sociale achterstan
den waar veel mensen geen werk hebben. Hoe gaan we
de noord-zuid tegenstelling oplossen?
Wentholts analyse betrof een stad die nog nauwelijks
de sporen droeg van naoorlogse migratiebeweging. De
stad is niet alleen qua uiterlijk sterk veranderd, maar ook
innerlijk. Rotterdam telt bijna 180 nationaliteiten en dat
leidt tot een grote mate van diversiteit van de stad. Dat
roept nieuwe vragen en uitdagingen voor de toekomst
op. Hoe zorgen we ervoor dat de binnenstadsbeleving?
Een Rotterdamgevoel oproept dat rekening houdt met het
nieuwe verhaal van de stad die zich juist kenmerkt door
zijn superdiversiteit?
Herbergzaamheid – van wie is de stad?
Door de toenemende segregatie is ook de herbergzaam
heid nog niet geslaagd. Wijkbewoners, ouderen en minder
validen voelen zich minder welkom in de binnenstad die
steeds meer een terrein van jongeren, toeristen en dagjes
mensen is. Voor wie is de binnenstad eigenlijk? Wordt
Rotterdam een stad, zoals zoveel Europese belevenissteden,
ontwikkeld voor de 'happy few', hipsters, bakfietsers en
toeristen? Waar vindt de ontmoeting, uitwisseling en het
avontuur plaats in een stad die steeds populairder, maar
ook sterieler, gelikter en gesegmenteerder wordt?
Dit heeft te maken met de manier waarop we samen
leven. De stad is fysiek volgebouwd, nu moet de aandacht
worden verlegd naar de Rotterdammers zelf. Dat zal voor
de komende jaren beslist een uitdaging zijn.
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Toekomst
in de maak

Rotterdammers zijn toekomstgericht. Dat is ons
ethos: vooruit, niet achteruit; door, door, dóór.
Maar elke tijd kijkt op zijn eigen manier naar de
toekomst. In de wederopbouwperiode na de oorlog
was dat vanuit een gebrek, vanuit iets dat ons
ontnomen was. Met Rotterdam viert de stad! zijn
we een nieuwe traditie begonnen en treden we

terugblik op
de publieke
gesprekken
tijdens de
manifestatie
Rotterdam
viert de stad!

de toekomst hoopvol tegemoet.
We vierden de stad dit jaar, na vijfenzeventig jaar weder
opbouw. Met een reuzenrad, met reuzendominostenen,
een reuzenbaby, een met reuzeveel vlaggen versierde
Erasmusbrug en met een reuzentrap waarop we naar
boven klommen en vanaf het Groot Handelsgebouw keken
naar onze stad die bijna af was. En dat allemaal in ons
kleine metropooltje. “We moeten het een beetje overdrijven
in Rotterdam, want anders kakt het in”, aldus Winy Maas,
de bedenker van De Trap.
Toch werd de menselijke maat niet uit het oog verloren.
De persoonlijke verhalen van Rotterdammers over hun stad
vormden een rode draad door de grootschalige feestelijk
heden en de veelzijdige culturele programmering van de
manifestatie Rotterdam viert de stad! In het verhalenboek
houden al die verschillende Rotterdammers allemaal op
hun eigen manier van de stad. Het levert een rijkgescha
keerd beeld op.
Rineke Kraaij
Eeva Liukku
Maurice Specht

De toekomst als traditie
Rotterdam heeft sinds de wederopbouw een ‘traditie in
de toekomst’. Al voor de oorlog was er het urgente gevoel
om te vernieuwen, om niet stil te staan als transitostad
waar steeds weer mensen vertrokken en aankwamen. Het
bombardement zorgde voor ruimte én noodzaak, er moest
immers gebouwd worden. Je zou kunnen stellen dat het
toekomstdenken in de wederopbouwtijd daarom vertrok
vanuit een zeker gebrek. Er moest iets geheeld worden,
de stad moest een fysiek trauma overwinnen. Dit ging
gepaard met een uiterst optimistische maar ook dominante
en soms dwingende 'wederopbouwideologie', zoals his
torici Patricia Van Ulzen en Suzanne Hoogervorst in hun
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boek Rotterdam en het bombardement beschrijven. Daarin

Maar het kan altijd beter. Er komen twee duidelijke

was weinig ruimte voor verleden of herdenken. Menselijke

zorgen naar voren. Niet iedereen voelt zich even goed

emoties als nostalgie en heimwee naar de vooroorlogse

thuis in de gelikte, aangeharkte binnenstad. Mensen heb

stad hadden geen plek in het naoorlogse Rotterdam.

ben het idee dat de binnenstad vooral wordt ingericht om

De toekomst werd zijn karakter, zoals de programmeurs

toeristen en een nieuwe welvarende middenklasse aan te

van Kunstblock het treffend hebben verwoord in hun

trekken. Ouderen en wijkbewoners voelden zich er minder

programma Futurosity.

thuis. Wordt de binnenstad straks een belevenisstad voor

Deze vorm van toekomstgerichtheid zien we ook terug

de globetrottende internationale toerist en de happy few?

in de culturele programma’s van de manifestatie. Maar

Wat heeft de huidige bevolking aan weer een notering op

we menen dat zich ook iets nieuws aan het aftekenen is:

een hippe internationale lijst of aan nog meer iconische

een ander soort toekomstgerichtheid. Hoe verandert het

architectuur? Rotterdam moet wel zichzelf blijven, was de

denken over de toekomst als het niet meer enkel vertrekt

teneur.

vanuit een gebrek, een fysieke noodzaak? Kunnen we nu

In het verlengde hiervan maken mensen zich zorgen

met meer rust naar de toekomst kijken? Betekent dit dat we

over toenemende segregatie. Er leeft het gevoel dat ver

nu ‘vrijer’ kunnen nadenken over de toekomst van de stad?

schillende groepen in de samenleving elkaar niet meer

En wat levert dat dan op? Waar moeten we nu aan werken?

ontmoeten, langs elkaar heen leven, elke groep op zijn

Deze vragen hebben we verkend in de programmalijn

eigen eilandje. Rotterdammers stellen hoge eisen aan wat

Rotterdam, the neverending story van de manifestatie.

samenleven is. De stad zou moeten uitnodigen tot ontmoe
ten en samenleven. Die ontmoeting, die confrontatie, het

Waar ontmoeten we elkaar?

gesprek met elkaar, dat was nu juist typisch Rotterdams

In 1968 interviewde professor Wentholt honderd zeer ver

volgens de deelnemers van het onderzoek, en dat mogen

schillende Rotterdammers over de binnenstad van dat

we niet verliezen.

moment. Het beeld dat uit dit spraakmakende onderzoek

Als we elkaar niet ontmoeten, hoe kunnen we dan

naar stadsbeleving naar voren kwam, schudde de politiek

samen aan een toekomstige stad werken? Waar ontmoeten

en andere beslissers in de stad wakker: Rotterdammers

we elkaar vandaag in het gezamenlijk nadenken over en

beleefden de stad als onherbergzaam en kil. De Rotter

maken van de toekomst? Om deze vraag te beantwoorden

damse bestuurders zagen de wederopbouw als een suc

kijken we naar de manier waarop er tijdens de manifesta

ces, maar het onderzoek liet zien dat er nog heel wat werk

tie is nagedacht over de staat van de stad en de richting

te doen stond.

die we op moeten.

Nu weer vijfenveertig jaar later is het onderzoek her
haald door Rotterdam viert de stad!, Museum Rotterdam

Het verhaal van de stad, stad van verhalen

en de Willem de Kooning Academie. Wederom zijn er

De manifestatie kenmerkte zich op de eerste plaats door

honderd Rotterdammers geïnterviewd. We zijn gelukkig

het vertellen en delen van persoonlijke verhalen over de

wat opgeschoten, het beeld van de stad is positiever. De

stad.

grote onvrede die Wentholt eind jaren zestig signaleerde is

In de documentairereeks Roets in Rotterdam vindt een

verdwenen. Rotterdammers zijn trots op de stad die einde

mooie analyse plaats van wat Rotterdam kenmerkt op

lijk bruist en is volgebouwd. Er is veel te doen op cultureel

verschillende gebieden zoals dans, architectuur, schrijven,

gebied, en de stad is door de nieuwe architectuur visueel

hiphop, skaten en verder. Je ziet verschillende spraakma

aantrekkelijker geworden.

kende stedelingen, succesvol in kunst, cultuur en sport,
hele goede analyses maken van wat Rotterdam zo speci
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fiek maakt, wat de stadscultuur nu kenmerkt. En natuurlijk

De gepolijste stad

komen dan kwaliteiten als ruimte, eerlijkheid en humor ter

Als stadscultuur en identiteit zo belangrijk zijn voor mensen

sprake. Een interessante observatie is dat we zo goed in staat

om zich lokaal te wortelen of zich een weg te vinden, is het

zijn om de stad onderdeel te laten zijn van onze persoonlijke

wellicht niet verwonderlijk dat er ook debat plaatsvindt

identiteit. En dat werken en leven in Rotterdam invloed heeft

als typische karaktertrekken van de stad veranderen.

op wat we maken. De bewoners van Rotterdam zien de stad

Zowel het stadsbelevingsonderzoek als het debat Rauw

bijna als een personage in hun leven.

Rotterdam gingen over de angst dat Rotterdam té gelikt

Het vertellen van verhalen is de core-business van

zou worden, over het verlies van wat Rotterdam Rotterdám

Verhalenhuis Belvédère. Voor Rotterdam viert de stad! ver

maakt. Rotterdam lijkt met de nieuwe strakgetrokken

zamelde het verhalenhuis verhalen over de wederopbouw.

binnenstad, de nieuwe blinkende architectonische

Een ander verhalenproject is Grenzeloze Rotterdammers,

iconen, steeds meer een globale wereldstad te worden.

een documentairereeks over de diverse oorsprong van

Waar is de rauwe kant van de stad, gevormd door

de Rotterdamse bevolking. De makers zien de naoorlogse

wederopbouwbrutalisme en open vlaktes, gebleven?

migratiegeschiedenis naar de stad als een wederopbouw-

Wethouder Adriaan Visser mist het rauwe Rotterdam

icoon dat onwisbare sporen in de stad heeft nagelaten. De

totaal niet, vertelde hij in het openingsdebat. Hij is juist

tentoonstelling De wederopbouw van mijn leven spiegelt

trots op de toeristische top tien lijstjes waar Rotterdam

de verhalen van Rotterdammers die als vluchteling in de

momenteel in voorkomt en denkt dat dit positieve imago

stad zijn terecht gekomen aan de wederopbouw van de

van de stad ook zorgt voor meer banen en een welvaren

stad zelf.

der Rotterdam. Ook Annemieke Fontein, stedenbouwkun

Wat schuilt er achter het verzamelen en delen van

dige bij Stadsontwikkeling, is niet bang voor een te weinig

verhalen? Waar komt de behoefte vandaan? Het heeft

rauwe stad. We moeten het vooral niet romantiseren, zei

twee functies. Het narratief van die wederopbouwstad

ze in het debat in TENT. Voor mensen die hun wijk niet uit-

wordt gebruikt als ingang, om een verbinding met de stad

komen mag het allemaal echt nog wel veel mooier worden

en bewoners te maken, om een wij-gevoel te creëren. De

in de stad.

herkenning staat centraal: jouw wederopbouw lijkt op mijn

Wellicht komt dit onderwerp op het eerste gezicht

wederopbouw. Verhalen zijn een manier om contact te

over als een esthetische discussie gevoerd door hipsters

maken, om medebewoners te ontmoeten.

die graag rauwe romantische foto's vastleggen op hun

Tegelijk wordt het grote verhaal van de stad ook uitge

Instagram-account. Maar het debat gaat uiteindelijk

breid en aangevuld met nieuwe verhalen. De boodschap is

óók over armoede en sociale ongelijkheid. De angst dat

dan: ook dít is Rotterdam. Ik en mijn levensverhaal, al is dat

armoede in de stad wordt 'weggepoetst', dat de gelikte

misschien anders dan het jouwe, horen er ook bij. Door een

binnenstad niet meer dan windowdressing is voor de

deel te claimen van het verhaal en de geschiedenis van

bezoekers en niet meer representatief is voor de rest van de

de stad, wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe generaties

stad. Columnist Ferrie Weeda verwoorde dat in het debat

met andere levensverhalen. Het bekende narratief van

Rauw Rotterdam met de stelling dat “met het dichtsmeren,

de stad wordt verhaal per verhaal opgerekt, uit zijn cliché

gladstrijken en oppoetsen van de stad de problemen aan

gedwongen.

het zicht worden onttrokken, maar niet worden opgelost.

Het definiëren én herdefiniëren van de stad en haar
mentaliteit kan een basis zijn om vooruit te kijken. Als we

Tegelijk met het oppervlakkig polijsten van de stad worden
die problemen verontachtzaamd of zelfs ontkend.”

elkaar en zo de stad beter leren kennen, kunnen we samen
een toekomst schetsen en een nieuwe realiteit creëren.
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Wat valt er te vieren?
Natuurlijk wekte de titel van de manifestatie Rotterdam
viert de stad! bij sommige Rotterdammers irritatie op

“De stad
zou een
bevrijdings
machine
moeten zijn
die je helpt
je dromen te
ontdekken en
na te jagen.”

omdat het te vrolijk zou zijn, te zeer gericht op het ‘Oh wat
gaat het goed met ons’ sentiment. In het openingsdebat
van Rotterdam, the neverending story stelde historicus
Zihni Özdil dan ook vragen bij de feestelijke inzet van
de manifestatie. Want wie viert er feest als er nog steeds
kinderen opgroeien in armoede? Ook architectuur
historicus Wouter Vanstiphout was kritisch over de manier
waarop we in Rotterdam inzetten op stadsbeleving. In
beleving kun je niet wonen of werken. Het vormgeven van
de stad zou veel meer moeten uitgaan van de dynamische
demografie van de stad.
Goede architectuur is een advertentie voor de stad,
stelde architect Winy Maas in een wervelende lezing over
de ‘Tweederopbouw’ in Kriterion. Uit het publiek kwam
de kritische vraag of architectuur niet veel meer aan de
behoefte van de bevolking moet beantwoorden, zoals het
Groot Handelsgebouw destijds deed. Maas antwoordde kort:
het moet allebei gebeuren, het moet naast elkaar bestaan.
Snelwegen hebben altijd gefunctioneerd als breuk
lijnen die de stad sociaal verdelen in goede wijken en
slechte wijken, binnen de ring en buiten de ring. Maar als
er in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s rijden, zou er
vanwege de verbeterde luchtkwaliteit driehonderd meter
beschermde zone naast de snelwegen vrijkomen om te
bebouwen, aldus Wouter Vanstiphout tijdens het debat van
Space Invaders op het Kleinpolderplein. Een uitgelezen
kans voor steden om met snelwegen de stad weer aan
elkaar lijmen. Hiermee stelt Vanstiphout in feite voor om
de grondtoon van onze stad te veranderen.
Vertrouwen
In de serie Rotterdam viert de stad! Collegetour van
Arminius maakte advocaat Carrie Jansen zich zorgen
over de sociale staat van de stad. Zij vindt dat mensen die
sociaal maatschappelijk niet sterk staan veel wantrouwen
tegenkomen en weinig support krijgen van de stad. Ze

Maarten Hajer, hoofdcurator IABR 2016
62

vindt dat de politiek onvoldoende oog heeft voor wat
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er echt speelt in de samenleving. Haar droom voor een
toekomstige stad is een stad waar de politiek en de bureau-

de ontwikkeling van die stad en dat de stad hiertoe uitnodigt.
Die bevrijdingsmachine stokt wel eens, bleek uit

cratie weer vertrouwen hebben in burgers, en waar we

enkele getuigenissen die zijn gedaan in de debatten en

weer vertrouwen hebben in elkaar.

bijeenkomsten. Zowel Jandino Asporaat als Aziz Yagoub

Dat vertrouwen kan misschien pas ontstaan op het

ervaarden discriminatie toen ze opgroeiden in de stad.

moment dat we beseffen dat we niet zoveel van elkaar

Dat discriminatie een enorme impact kan hebben op je

verschillen. Overmatige aandacht voor culturele diversiteit

leven bewees het verhaal van Nelli Cooman die tijdens

heeft het gevaar dat juist de verschillen tussen ons bena

Rotterdam viert de stad! Collegetour vertelde dat het onder

drukt en gevierd worden, verschillen die ons van elkaar

huidse racisme dat zij in haar werkveld tegenkwam haar

weghouden. Het kan er ook voor zorgen dat anderen

bijna de das om deed.

anders lijken of blijven. Aldus kunstenaar Charlie Koolhaas

Vanuit de gedachte dat wij allen verantwoordelijk

in haar lezing over de toekomst van de multiculturele

zijn voor de toekomst en iedereen hierover kan en mag

samenleving tijdens de Futurosity Summit. Vervolgens

nadenken, schreven zo’n driehonderd jongeren op mbo’s

worden diezelfde verschillen door anderen geproble

en voortgezet onderwijs hun droom op voor de stad in

matiseerd, terwijl we zeker hier in de stad, gezien op

Rotterdam Droom ’t van LOKAAL. Ook hier kwamen thema’s

wereldschaal, veel meer met elkaar delen dan van elkaar

als armoede, discriminatie en (on)gezondheid aan bod.

verschillen. Koolhaas geeft aan dat een zekere mate van

Maar de hoop die uit de columns spreekt valt het meest op.

desinteresse in elkaar er juist voor kan zorgen dat we beter

Alle jongeren hadden er het volste vertrouwen in dat we in

samenleven. In haar beeldend werk laat ze zien hoe over

Rotterdam met elkaar elk probleem kunnen tackelen. De

die verschillen heen eigenlijk allang allerlei vormen van

diversiteit van Rotterdammers beschrijven ze als een aan

hybride culturele identiteiten ontstaan.

trekkelijke en krachtige eigenschap van de stad, iets waar

Ook verschillen tussen rijk en arm worden voortdurend

ze trots op zijn.

cultureel gemaakt, vindt Koolhaas. Door sociaaleconomi
sche problemen zoals achterstanden cultureel te maken

Hoop

leg je de verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Als je de

Hoop is een begrip dat niet alleen in de toekomstdromen

problemen als sociaal-maatschappelijk ziet, is de politiek

van de Rotterdamse jongeren terugkwam, maar we

veel meer verantwoordelijk.

zagen het ook bij Douglas Coupland die de middenweg
tussen utopie en dystopie kiest als het gaat om toekomst

De stad als bevrijdingsmachine

en technologie en bij Winy Maas die ons in Kriterion in een

Vijf filmmakers lieten zich inspireren door het begrip

razend tempo beelden voor de stad voorlegde. Op zulke

‘wederopbouw’ in het IFFR filmprogramma This is Where

moment is niet optimisme of pessimisme, maar hoop de

Reconstruction Starts. Ze maakten vijf verschillende films

drijvende kracht van het gesprek.

waarin telkens het hoofdpersonage een nieuw leven
opnieuw opbouwt op een nieuwe plek.
Maarten Hajer, dit jaar hoofdcurator van de Internatio

Optimisten gaan ervan uit dat het allemaal goed komt;
pessimisten dat het allemaal wel weer zal mislukken. In de
basis verschillen deze houdingen niet veel van elkaar: ze

nale Architectuur Biënnale IABR, geeft aan dat de stad wat

bieden de persoon slechts een manier om zich losjes tot de

hem betreft een bevrijdingsmachine zou moeten zijn die

wereld te verhouden. Het richt onze energie echter niet,

je helpt je dromen te ontdekken en na te jagen. De stad

verplicht tot niets, sluit niets uit en roept niet op tot hande

moet bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Het zou

len. Erger nog, het maakt geen keuze. Hoop is niet vrijblij

andersom ook mooi zijn als al deze mensen bijdragen aan

vend, het geeft richting.
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Als we dan toch geacht worden om zelf vorm te geven

Oefenen en repeteren

aan de toekomst, laten we dat dan niet gedachteloos doen.

Rotterdam viert de stad! is een grote openbare repetitie

Het is dus tijd voor een nieuwe Rotterdamse mentaliteit.

in collectief nadenken over de stad en haar toekomst.

Niet langer die van de kankerende pessimist, noch die

Repetitie begrepen in de betekenis die de socioloog

van de ‘niet lullen, maar poetsen’ optimist; het is tijd voor

Richard Sennett eraan geeft. Hij maakt een onderscheid

‘Rotterdamse hoop’. Rotterdam viert de stad! heeft laten

tussen oefenen en repeteren. Oefenen is nodig om de

zien dat die hoop veelvormig en veelstemmig is. Dat we er

techniek en je instrument te beheersen. In repetities moeten

zelf bij zijn om hem te bedenken en uit te voeren. En wat

de leden van het orkest samen uitmaken wat het goede is.

ons bindt is de grote betrokkenheid van al die verschil

Ze moeten hun spel op elkaar afstemmen en ontwikkelen al

lende Rotterdammers bij de stad.

doende een idee van wat het zou moeten en kunnen zijn.
Ook zijn de repetities nooit foutloos – dat is nu de aard

Toekomst in de maak

van de repetitie. We moeten blijven repeteren in het hoop

En hoe we ons tot de toekomst verhouden doet ertoe.

volle streven naar perfectie, die wellicht nooit bereikt

Bezien we haar met angst en beven of worden we door

wordt. We repeteren omdat het moeilijk is, omdat het

haar verleid? Is de toekomst een vast gegeven, een

niet vanzelf gaat. Een mislukking is geen argument om

lotsbestemming, of is ze open en leeg. Natuurlijk ligt de

te stoppen, maar juist een reden om het proces te herha

waarheid daar tussenin. Dat is niet spannend, maar het is

len en weer samen te komen. Want repeteren kan alleen

niet anders. De toekomst is open, maar niet leeg. De toe

als de orkestleden elkaar daadwerkelijk ontmoeten. Je

komst is niet onbezet, maar ze heeft ons ook niet volledig in

zou ook kunnen zeggen dat een voetbalclub elke week

haar bezit. De toekomst is niet maakbaar, maar ze is wel in

repeteert om de beste voetbalclub te zijn. Slechte wedstrij

de maak.

den weerhouden de fans en de spelers er niet van er een

Om betekenisvol na te denken over de toekomst, moe
ten we niet alleen op zoek gaan naar de meest waarschijn

week later weer te staan en hoop te houden. Dat bewijzen
Feyenoorders als geen ander.

lijke en optimale versie van het heden. Volgens Schinkel
(tijdens de Futurosity Summit) wordt in het populaire smart

Ruimte om te ontmoeten

city-model de toekomst enkel gestuurd op basis van het

In het stadsbelevingsonderzoek waarmee de manifestatie

heden, los van het verleden. De smart city berekent de toe

is gestart kwam naar voren dat Rotterdammers belang

komst enkel op basis van de data die het heden aanlevert,

hechten aan elkaar ontmoeten, en dat ze zorgen hebben

en is daarmee slechts een extrapolatie van de bestaande

dat het steeds minder gebeurt. Er kwam uit naar voren

status quo, in plaats van die uit te dagen.

dat de stad voor iedereen toegankelijk moet blijven en dat

Dit is gevaarlijk omdat op deze manier de vraag of

de stad uitnodigt om de ander te ontmoeten, tegen het lijf

we een bepaalde toekomst wel of niet willen buiten beeld

te lopen, en te leren kennen. Dat is wat Rotterdammers

raakt. In de smart city laat de toekomst geen ruimte voor

van de stad verwachten en hopen. Wat ons te doen staat

interventies en radicaal andere keuzes. Het sluit reflectie,

is ruimtes te creëren waar we elkaar ontmoeten en waar

handelen en politiek uit. En daarin schuilt nu juist de

we het samenleven met elkaar kunnen repeteren, om van

charme, de lol en het belang van het nadenken over de

daaruit gezamenlijke vergezichten te schetsen.

toekomst. Er is ruimte nodig voor een speculatief nadenken

Maar het blijft moeilijk, dat ontmoeten. Het gaat niet

over welke richting we op willen, waarom we dit willen en

vanzelf en is soms ongrijpbaar, moeilijk vast te pakken of

wat we moeten doen om die gewenste toekomst dichterbij

aan te wijzen waar het gebeurt. Naast de ruimte die cul

te brengen.

tuur en kunst scheppen, hebben we dan ook behoefte aan
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een fysieke ruimte. Daar blijven Rotterdammers toch nog
altijd gevoelig voor. En die fysieke ruimte manifesteerde
zich plots: De Trap. De Trap maakte van het Stationsplein –

4 monologen

waar Rotterdammers zo trots op zijn dat ze het liever leeg
houden – een ontmoetingsplek, een plek om te verblijven
en stil te staan.
Al die verschillende Rotterdammers met hun eigen
dromen en visioenen over de toekomst kwamen op De
Trap. Kruiskadecruisers en bakfietsmoeders, rollatoren en
selfiesticks, zwarte brilmonturen en djellaba’s, hoogbouw
fanaten en vinexgezinnen. De Trap was een geslaagde
publieke ruimte waar je de dwarsdoorsnede van de stad
tegenkwam. Een plek waar je je tot de stad verhoudt, waar
je kan uitkijken over de stad waar je trots op bent. Op de
trap is er ruimte om even te dromen over hoe het verder
kan met je stad en met je eigen leven. En je bent niet alleen,
samen met anderen klim je omhoog, ga je vooruit en maak
je vergezichten.
Op het eerste gezicht staat De Trap voor die typisch
Rotterdamse naïeve recht-door-zee directheid. Het feit dat
iemand op het plein staat en denkt ‘ik wil naar boven en
daarom bouw ik vanaf hier een trap’ en dat dan ook doet.
What you see is what you get ten voeten uit. Tegelijkertijd

uitgesproken
tijdens the
neverending
talkshow van
de manifestatie
Rotterdam viert
de stad!

is De Trap totaal niet functioneel, efficiënt of noodzakelijk:
er ís immers al een lift en een trap in het gebouw. En juist
daarin schuilt de poëtische verbeeldingskracht van De

Sander Zweerts de Jong

Trap. Hij is poëtisch in zijn directheid. Hij staat voor het
soms naïeve maar ook vrolijke en hoopvolle vermogen van
Rotterdammers, ditmaal ongehinderd door noodzakelijk
heid of zucht naar efficiëntie, om over de potenties van de
stad na te denken en die te realiseren.
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monoloog I
de leraar

dit is een goed moment om dit te zeggen tegen u:
ik ben thuis
hier hoor ik
hier kan ik mijn beste zelf zijn
hier kan ik alles vinden en meer
hier droom ik en zal ik daadkracht tonen
hier zal ik bouwen

2040

hier zal ik blijven
het is 2040
ik ga niet meer weg uit rotterdam
ik zal u uitleggen waarom
de verdwijning van het woord misschien
was een mooi moment voor rotterdam
ik herinner me het nog goed
de mensen dansten op straat
na de laatste persoon die ‘misschien’ zei
barstte er een waanzinnig applaus los
eindelijk verlost
net als het woord iets: ook voorgoed verdwenen
mooie feesten volgden
nooit meer iets, nooit meer iets scandeerde de stad
men dook in de hofpleinfontein
het verdwijnen van misschien iets
is het beste dat rotterdam is overkomen
vind ik
mensen dachten zo rond 2010, 2020
dat ‘iets misschien’ wel ‘iets’ zou opleveren
of dat ze ‘misschien iets’ konden bijdragen aan een
betere stad
of het vreselijke: je moet toch iets…
oh my god
zo fout! fout! fout! je moet niets! of je moet juist alles!
vaagheid wordt bestraft
jezelf indekken wordt tegenwoordig
niet meer geaccepteerd
woorden die de daadkracht ondermijnen
performer: Romano Haynes
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zo fijn dat dat voorbij is

dat weet ik

heerlijk!

ik moet ook niet zeuren
ik zal ook niet zeuren

ik weet dat er mensen heel verdrietig zijn dat het voorbij

ik ben een blije rotterdammer

is met ‘misschien’
rotterdammers die zijn vertrokken, die naar ‘iets’ anders
zijn verhuisd
we moesten af van deze woorden.

weet je waar ik ook blij om ben?
ik ben blij dat ik in rotterdam als man gewoon in
mijn eentje

het schoot niet op.

in het park kan zitten

dat misschien-iets gedoe werkte contraproductief

dat ik niet wordt nagefloten of dat er seksistische

het was er ineens

gemaakt worden als ik een korte broek draag

dat misschien iets

sowieso dat ik als man tegenwoordig weer evenveel

opmerkingen

kijk
in de begin van die hele wederopbouw was er geen
tijd voor
voor misschien

verdien als
een vrouw
dat betekent dat ik serieus genomen word in rotterdam
ook daarom is het fijn om rotterdammer te zijn

en had niemand zin in iets, even iets anders
men moest gewoon aan de slag

ik sta graag voor de klas dat is mijn vak

maar na de laatste viering van de wederopbouw is

een fijn mannenvak

het er in geslopen
van die een beetje ongeveer misschien iets types die
er toen overal rondliepen
in rotterdam

sinds de translator maakt het niet meer uit waar je
vandaan komt
en waar je naartoe gaat
ik heb russen chinezen polen marokkanen in mijn klas
niemand hoeft meer te integreren

dat kon niet langer

je bent gewoon rotterdammer als je in rotterdam woont

we moesten terug naar het grote gebaar

klaar

de werkwoorden

iedereen begrijpt alles

niet de bijwoorden

zalig!

we zijn geen stad voor bijwoorden

sinds de translator zijn we van dat gezeik ook af

maar we waren het wel geworden

taal is geen barrière meer
taalachterstand niet meer aan de orde

ik zit graag in het grote stadspark in het centrum
van rotterdam
dat helemaal doorloopt tot aan de maas

mensen mensen
technische innovatie is toch wel het moederschip van
emancipatie

je hebt er alleen veel halsbandparkieten hele zwermen

door de translator begrijpen we elkaar beter

die maken me een teringherrie

en dat is de basis want als we elkaar beter begrijpen

hebben we net alle auto’s uit de stad weten te krijgen

is er meer vertrouwen

hebben we dit weer: parkietterrorisme

en als er meer vertrouwen is gaan we meer dingen

rust is altijd relatief
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samen doen
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meer dingen samen doen is
minder verschillen

in de les begin ik de dag altijd met die honderd
werkwoorden

minder verschillen levert meer op

gewoon, opdreunen, dat maakt het hoofd vrij

fantastisch toch?

niet langer meer

alleen maar door zo’n simpel apparaat

misschien een beetje meer zo of ietsje van dit

en wat zo mooi is aan dat apparaat

werkwoorden!

en ik mag daar best trots op zijn

gaan!

nee

want daar heb ik zelf aan meegewerkt
dat je dus allerhande woordfilters in dat apparaat

als ik in dat stadspark zit

kunt bouwen

ben ik gelukkig

voor rotterdam hebben we nu een eigen filter ontwikkeld

afgezien van de parkiet

zonder de woorden misschien en iets

wat zou die eigenlijk schreeuwen de hele tijd?

is dat niet geweldig!!!

zou toch mooi zijn als we daar een translator voor zouden

dat is vooruitgang!!!

kunnen ontwikkelen
maar dat is voorlopig nog de toekomst

natuurlijk sta ik niet echt voor de klas

hoewel ik best een geheimpje mag verklappen:

niet in het echt

we zijn er mee bezig!

dat is alleen op oude foto’s nog te zien
van die kinderen opgepropt in een lokaaltje

hier ben ik thuis

met een meester ervoor

rotterdam is mijn huis waar ik in woon

what where they thinking back in those old days!?

en waar ik in denk

dat daarmee het creatief potentieel maximaal

gelukkige grenzeloze gedachten

uit het kind gehaald zou worden?

met een rotterdams filter

ik dacht het niet

wat is er mooier dan dat?

ik weet wel dat rotterdam toen niet de armste stad
van de wereld was
maar mijn god, wat zag dat er armoedig uit
je kan het je nu toch niet meer voorstellen dat je je kind
in zo’n klaslokaaltje zou laten verpieteren
met van die knullige betonnen speelplaatsjes ervoor
met fantasieloze speeltoestellen
rotterdam heeft in 2025 in hun toekomstvisie
honderd werkwoorden als uitgangspunt genomen
hele simpele werkwoorden: vouwen, draaien, kantelen
vallen, scheuren, echte knutselwoorden
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monoloog II
de burgemeester
2040

performer: Nastaran Razawi Khorasani

we waren het zat

lieve mensen

goed zat

voor u staat de trotse burgemeester

al die lijstjes

van rotterdam, het is zover

dan weer bungelde rotterdam onderaan

dit is het laatste wat ik mag doen

dan weer stonden we ineens bovenaan

als burgemeester van deze stad

belabberd! highly attractive! boeh! yeah!

in mijn handen dit papier

we voldeden nooit aan de norm

waar we zo hard voor hebben gestreden

het gemiddelde was kennelijk het uitgangspunt

de onafhankelijkheid van rotterdam is eindelijk een feit

in nederland

met ongelooflijk veel plezier lees ik u dan ook voor
de onafhankelijkheidsverklaring van de staat rotterdam:

toen ik burgemeester werd in 2033
stelden we ons de vraag:
waarom in hemelsnaam moesten we als rotterdam
voldoen aan het nederlandse gemiddelde
we waren immers niet gemiddeld
en waarom zouden we ook?

“geachte dames en heren
het is 30 juni 2040 en wanneer in de loop der
gebeurtenissen
een volk zich genoodzaakt ziet de politieke banden
die het met een ander verbindt te verbreken
dan vereist

want wat was die norm nu helemaal in nederland

dat de navolgende verklaring:

waar we ons zo nodig toe moesten verhouden?
de witte heteroseksuele man met een conservatieve blik
dat was de norm in nederland sinds mensenheugenis
wat een totaal oninteressante ronduit irritante en
achterhaalde norm

wij, de burgers van rotterdam, willen zuurstokroze
kleding aan
als dat zo uitkomt
of skibrillen met kleine steentjes diamant
wij wensen bruggen van suikergoed

een truttig land was nederland geworden

en mannenondergoed vol fijnmazig kant

vooruitstrevend in zijn beperkte blik

wij willen trommelgeroffel en

zelfs vrijheid was een begrip met een hek eromheen

naakt dansen over straat zonder oe en zonder a

een angstig land hoor dat nederland

wij willen geen sloten meer op de deur of kijkgaatjes

we konden zo niet verder met onze stad

nee, dat willen wij niet meer

en zelfverweer
dat onze, onze stad, dat was cruciaal

wij willen krullen in onze straatverlichting

we moesten een drastische stap nemen

en fijne gekken als vrienden onder ons

dat was duidelijk

wij zien graag dat mannen janken

gelukkig had ik een mooi vrouwenteam geformeerd

glijbanen op de lijnbaan

en durfden we dat te doen

en goed nieuws in de krant

wat de man aan de macht al eeuwenlang verzuimd

helaas kan dat allemaal niet in nederland

had om te doen
onszelf overbodig maken

wij willen spreken hoe wij willen
zonder haat of belediging
wij willen helpen zonder vooroordeel
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afschuw of verontwaardiging

alle handelingen te verrichten

wij zullen vliegen over vreemde gebouwen

waartoe onafhankelijke staten gerechtigd zijn

met kinderen als architect

ondertekend door 1 miljoen mensen die zich

we zullen spreken in onze eigen taal

rotterdammer voelen”

ons eigen rotterdamse dialect
we willen ons niet langer verhouden
tot naargeestig of kleinburgerlijkheid

lieve mensen, hiermee verklaar ik rotterdam
onafhankelijk

wij willen een echte vrije plek zijn

vanaf nu kan ik zeggen

daarom nemen wij nu onafhankelijkheid

ik was burgemeester van rotterdam

echt samenleven doe je immers alleen

de tijd van bazen is definitief voorbij in rotterdam

ik ben niet langer de baas
als je in elkaar gelooft
niet in argwaan, niet in onwetendheid

ik ben blij dat ik mezelf heb kunnen opheffen

niet onverschillig of vol jaloezie

ik leg met een gerust hart de sleutel van rotterdam

echt samenleven doe je alleen als je elkaar beloofd

in uw handen

dat verschillen van menig worden beslecht met

maak van rotterdam de stad van uw

vurige poëzie

gemeenschappelijke droom

wij, de burgers van rotterdam
geloven niet langer in hard, harder, bikkelhard

maak van het zelfbestuur een romantisch dilemma

wij willen een andere benadering

bedenk dat u vanaf nu alles kunt verzinnen

en dat kan alleen als je opnieuw start

de stad is zo mooi als u hem zelf maakt

zonder nederland als hijgende en cynische

geef niemand anders de schuld

zuurpruim in onze nek

wanneer het saai, lelijk of vies of onveilig is
u bent vanaf nu eigenaar van de stad

wij zijn de burgers van rotterdam

met zijn allen!

wij gaan het zelf doen
geen politieke partijen, geen burgemeester

rotterdam is van u!

geen wethouder of machtspersoon

veel succes

geen tirannie verdrijven, geen harde oorlogstoon

ik ben weg

we hebben als stad rotterdam geen land meer nodig
die over ons regeert
we gaan het zelf doen
en ook al doen we het allemaal eerst verkeerd
we zullen ons onderscheiden
geen geraaskal meer of oeverloos gedram
wij zullen ervoor gaan staan, de staat van rotterdam
derhalve verkondigen wij, de burgers van rotterdam
plechtig
dat wij vanaf heden de volledige macht bezitten om
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monoloog III
het meisje

ik weet dat ik leef
en ik weet dat ik in rotterdam woon
o dat weet ik maar al te goed
dat is nu juist het probleem
had ik maar in een klein dorpje gewoond
mijn scherm klikt aan en de ochtendslogan popt op

2040

you are alive. kick it
of: start the day with happy thoughts
of: take a walk in the city park. feel free!
lekkere manier van wakker worden
not
ik ben verdrietig
echt verdrietig
ik durf dat te zeggen
niet tegen mijn mentor natuurlijk
verdriet is een emotie die niet
echt gewaardeerd wordt in de groepen
en mijn mentor wil graag dat ik bij een groep hoor
er is geen plek voor verdrietige meisjes
alleen maar lachende gezichten
ik ken het rotterdamse mentorprincipe
helaas al sinds ik vijf ben
zogenaamde probleemmensen in rotterdam hebben
sinds een jaar of tien, ik denk sinds 2030 ofzo
een digitale mentor in huis
toegewezen door de gemeente
een poppetje in een scherm aan de muur
een mentor helpt je
bij je financiën, bij je verslavingen
bij het vinden van werk, bij het maken van connecties
hij doet eigenlijk alles hij zorgt ervoor dat je niet teveel
geld uitgeeft
om er maar voor te zorgen
dat je meedoet
performer: Sam van Schie
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aan wat?

bang om iets te doen
wat niemand doet

mijn mentor glimlacht naar me

bang om uit de toon te vallen

ik wil niet dat hij er is
altijd en overal

terwijl ik helemaal niets met die toon heb

en altijd met die fokking robotsmile van hem
ik heb al tijden niemand meer gezien
al die camera’s hier in huis en op straat

alleen mijn mentor en mijn ouders

volledige gps-tracking door de hele stad

ik ga de straat niet meer op

veiligheid voor alles zeggen mijn ouders

school kan via mijn mentor

dan hoef je niet bang te zijn

ik weet dat ik in rotterdam woon

we weten altijd waar je bent

maar ik kom eigenlijk het huis niet meer uit

en het is handig voor de mentor
dan heeft hij die gegevens ook maar

ik wil het ook allemaal niet meer weten

toch?

wat iedereen doet, waar iedereen om lacht
wat er te doen is in rotterdam

mijn ouders zijn verslaafd aan de mentor

man die agenda die je moet volgen

kunnen zich geen leven voorstellen zonder hem

gek word je ervan

mijn ouders hebben zichzelf veranderd in camera’s

daar is het nog leuker en bijzonderder dan daar

zijn inwisselbaar, altijd aanwezig
altijd afwezig

waarom ben ik dan zo’n probleemkind

tegenwoordig is iedereen toch altijd aanwezig afwezig

een mentorkind zeg maar

aan het werk niet aan het werk ook op het terras op
vakantie

er zijn groepjes

je weet het gewoon niet meer

daar moet je bij horen

het maakt niets uit

als je er niet bij hoort

ik ben gevangen

ben je niemand

met mijn mentor

ik ben dus een niemand

als goedlachse bewaker

daar komt het op neer

ze zeggen allemaal dat je gelukkig moet zijn

soms zegt mijn moeder

geluk is de norm, in ieder geval in rotterdam

ga toch iets doen

rotterdam, the happy city

om erbij te horen

waarom zou ik gelukkig zijn?

zij begrijpt het niet

waarop is mijn geluk in hemelsnaam gebaseerd?
als ik zeg dat ik niet bij een groep wil
ik zou zo graag iemand zijn

lachen ze me uit

maar ik ben niemand in de ogen van anderen

dat kan niet

en ik ben bang altijd maar bang

het is geen keuze
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ze zeggen dat het andersom is

laat me toch!

dat geen groep mij wilt

dan moet hij lachen

en dat doet pijn

mijn ouders denken dat mijn mentor

er is niets te vinden

dat hij mij het beste kent

het beste weet wat goed voor mij is
dat zegt mijn mentor ook
dat er in de wolk niets te vinden is

hij weet niets

nog geen perfect matches

hij kan alleen maar in oplossingen denken

hoever mijn scherm ook zoekt

ik wil geen oplossingen

ik heb een oninteressant profiel

ik wil gewoon zijn

hij heeft me wel geprobeerd bij groepjes

wie ik ben

binnen te loodsen maar zonder succes
mijn mentor blijft natuurlijk zoeken

wat dat dan ook is

onverminderd enthousiast

misschien moet ik vluchten uit rotterdam

ja lekker

want in rotterdam mag je niet zomaar ongelukkig zijn

hij bestaat niet eens
echt
dat gevoel zou ik wel weer eens willen hebben
dat ik echt besta
gewoon er echt ben
mijn mentor lacht vaak
hij denkt dat dat helpt
dat als hij lacht
ik ook moet lachen
ik moet nooit lachen om mijn mentor
hij is geprogrammeerd om dat niet erg te vinden
hij blijft het proberen
hij beslist wat ik moet bekijken
hij filtert het nieuws
hij maakt grotendeels mijn keuzes
hij weet wat goed voor mij is
hij is mijn leraar en mijn oppas
soms roep ik hem toe op het scherm
laat me!
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monoloog IV
de ondernemer
2016

performer: Rienus Krul

beste mensen

op de hoek
als die zich niet heeft ontwikkeld tot city farmer

mijn naam is

heeft hij nu een klein probleem

nou ja dat doet er niet toe
ik heb net een mooie prijs gekregen

maar wees niet bang er zal genoeg werk zijn

rotterdams ondernemer van het jaar 2016

prachtig werk ander werk

doet er ook helemaal niet toe maar is toch leuk om

en een rosé-barretje doet het altijd

te vertellen

ook in 2040

hup kadertje prijswinnaar helemaal goed
mij is gevraagd om de avond af te sluiten met een
werkbaar

goed gezellig
ik mag deze avond eindigen met mijn to-do lijstje

werkstraatje voor de komende 25 jaar

voor rotterdam:
30 dingen om te doen voor een betere stad

bouwen aan de toekomst is niet bouwen aan een droom

een mooier en interessanter 010

welnee dromen zijn suffe wolkjes

nog interessanter? ja nog interessanter

ik maak van dromen stenen wandjes, van wensen

dus gaat u maar even zitten

projecten
en zet hoop om in durf

daarna bent u vrij
vrij om te dansen

dat is alles

hier in fruitvis

dat is ondernemen

of zwierend door de stad

de toekomst is makkelijk zolang je maar geen

even gewoon lekker in het nu, vrij van de toekomst

zekerheden wilt
de truc is om zonder antwoorden te kunnen leven

want het heden is de toekomst van het verleden
en dat is verdomme ook wat waard

de toekomst is niet anders dan een streepje op een tijdlijn
we willen met zijn allen ergens naartoe worden geleid

1.

allerbelangrijkste, rotterdammers, 1 ding, ga door

en onderweg willen we ons hoofd vol stoppen

met leven. adem in adem uit. dat is het allerbeste

met herinneringen

dat u kunt doen. de toekomst komt vanzelf naar u

en het is fijn als dat toffe herinneringen zijn

toe. daarvoor hoeft u niets te doen. u glijdt vanzelf de

dat is hoop

toekomst in

een hoop waardevolle herinneringen om naar uit
te kijken

2.

we kopen in de toekomst nog veel meer ballen
van olafur eliasson, maar we willen dan wel dat

ik kan tegen iedereen zeggen

ze kunnen rollen. rollende ballen door rotterdam!

over 25 jaar ziet uw leven er totaal anders uit

het spel olafur wordt een rotterdamse hit, groter

uw baan bijvoorbeeld zal niet meer bestaan

dan de trap

bent u nu accountant, vertaler of reisagent?
u kunt zich beter omscholen
uw baan is er straks niet meer

3.

naast de ja/nee sticker komt er ook een sticker
met: ik wil anoniem zijn/ik wil participeren voor
op de rotterdamse deuren. dat is handig voor de

u kende vast wel de aardige jongen van de videoverhuur
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buurt bbq’s
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12. we noemen de maas voortaan de winymaas. in
4.

we geven eindelijk toe dat het rotterdamse voedsel
uierboord gewoon eigenlijk niet te vreten is

de winymaas komen een aantal stadszwembaden,
zwemmen wordt de rotterdamse sport nummer 1. als
we zwemmen hebben we geen bruggen meer nodig.

5.

we bouwen buitentrappen naar alle daken van

ook opgelost

gebouwen in rotterdam, onder 1 voorwaarde:
stairway to heaven mag niet gedraaid worden

13. we mogen meer spelen in de toekomst. rotterdamse
speeltuinen zullen niet meer gericht zijn alleen op

6.

afvallen gaat geld opleveren in rotterdam.

kinderen, maar voor iedereen. het woord wipkip zal

persoonlijk energieopbouw door fietsen, rennen

echter verdwijnen uit onze taal. en daar is iedereen

etc. kan in de toekomst worden opgeslagen

best blij mee

en doorverkocht, of gelden als betaalmiddel.
overgewicht zal verdwijnen

14. er zal een wethouder komen die jonger is dan 18 jaar
en een wethouder die ouder is dan 75. en er zal naar

7.

rotterdam zal een radicaal besluit maken om in 2040

hen geluisterd worden. luisteren wordt het nieuwe

de groenste stad van de wereld te zijn. het college

praten

maakt dit voornemen in 2016 bekend. de groene
vlag is er al, en zal wapperen op elk klimaatneutraal
gebouw

15. alle klokken in rotterdam zullen vijf minuten voor
lopen zodat we altijd in de toekomst leven. en als
we naar een andere stad reizen hebben we voortaan

8.

de ochtendstad gaat naar versgebakken croissantjes

vijf minuten voorsprong op de rest

ruiken. en het mooie is, we werken niet met
geurstoffen. we bakken gewoon croissantjes in de
ochtend, en zetten de deuren van de bakkerijen wijd

16. elk verliefd paar zal elkaar kunnen kussen op straat
zonder dat iemand ‘iew’ zegt

open. geen artificieel gedoe in rotterdam
17. meewerken aan het onderwijs van jongeren zal in
9.

de erasmus universiteit zal zijn taak opnemen om

rotterdam gewoonte worden. veel rotterdammers

elke rotterdammer de kans te geven verder te

zullen er voor kiezen om een paar uur in de week

studeren. openluchtcolleges zullen mainstream

les te geven op hun vakgebied. de popup-leraar is

worden. kennis komt in de lucht te hangen

een feit en alomtegenwoordig. lessen zijn niet meer
alleen op school, leerlingen blijken gedisciplineerder

10. er zullen meer holletjes komen in de publieke ruimte.

dan ooit in de vrijheid die ze gaan krijgen. we zullen

daarin kun je schuilen als je even niemand wil zien,

kinderen niet opleiden voor de maatschappij, maar

of als je je deadline niet heb gehaald

inzien dat ze onderdeel zijn van de maatschappij

11. we gaan steeds meer borden weghalen uit de stad,
zodat verdwalen makkelijker wordt. uit onderzoek zal

18. de publieke ruimte van de stad zal niet meer draaien
om de auto, maar om de mens. de binnenstad

blijken dat verdwalen goed voor de gezondheid is.

inclusief lijnbaan zal een groot stadspark worden,

en het zal de toestroom van toeristen tegengaan

uitlopend naar de winymaas
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19. netwerkborrels zullen worden verboden, want
netwerkborrels zijn saai. nu en in de toekomst

29. vaders zullen meer zorgen, moeders zullen minder
zorgen. in 2040 is de balans tussen werk en zorg van
man en vrouw volledig gelijk. dat is beter voor man,

20. werkloosheid zoals we dat nu kennen, zal over 25

vrouw en kind en stad

jaar niet meer bestaan. iedereen zal in ieder geval
een projectje hebben. zonder projectje ben je geen
rotterdammer

30. rotterdammers worden steeds aardiger voor elkaar.
wij, rotterdammers, we hebben elkaar nodig, nu,
over een jaar, over 25 jaar. omdat we met elkaar

21. zuid zal het nieuwe noord worden, oost het nieuwe
west. plattegronden zullen worden aangepast
22. schorem zal na het hipstertijdperk zijn strategie
aanpassen en alleen nog maar vrouwen toelaten in
de zaak. ook dat zal een grote hit blijken te zijn

veel meer kunnen bereiken. samen zijn we leuker.
en daarom zijn we aardig voor elkaar!
samen zijn we leuker
daar eindig ik graag mee
hou dat vast als u naar buiten gaat
u bent leuk, maar wij met elkaar, wij rotterdammers,

23. we zullen steeds meer gaan delen en realiseren

wij zijn leuker.

dat we steeds minder nodig hebben. bezit wordt

onderneem wat! met elkaar! iets! misschien!

van ondergeschikt belang, zolang we er maar over

ik wens u een fijne toekomst!

kunnen beschikken
24. louter spelers van sparta, excelsior en feijenoord
zullen het voltallige nederlandse elftal bevolken,
waarmee we eindelijk wereldkampioen worden
25. fietsers zullen in rotterdam voortaan altijd voorrang
hebben. bakfietsen zullen echter geen voorrang
hebben
26. van elk bedrijf dat zich in rotterdam vestigt zal
verwacht worden dat zij zal investeren in de sociale
structuur van de stad en dat zij een kunstcollectie
zullen opbouwen
27. de watertaxi zal naar venetiaans voorbeeld een
gewoontetransport worden. het water wordt een plek
om te wonen, te werken en om van a naar b te gaan
28. we zullen een altstad hebben. dus als daar naar
gevraagd wordt kunnen we gewoon antwoord geven
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Rotterdam, the neverending story,
het publiek gesprek van de manifestatie
Rotterdam viert de stad!
Dit is een publicatie in het kader van
de manifestatie Rotterdam viert de stad!
dat plaatsvond van oktober 2015 tot en
met juli 2016.
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