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Comité Rotte-Dam

Comité Rotte-Dam, huidige samenstelling
Drs. Christian van den Berg, directeur Gemeente Hardinxveld-Giessendam, oud-gemeenteraadslid Rotterdam
Osman Selman Dogan †, opbouwwerker Oude Westen
Prof.dr. Willem Frijhoff, historicus, voorzitter KNAW afdeling Letteren
Cees van Hal, oud-boekhandelaar, kunstschilder
Maria Heiden, boekhandelaar
Ir. Arie van der Krogt, stedenbouwkundige, stadszanger, schrijver, dichter en poëzievertaler
Mr. Els Kuijper, oud-wethouder en oud-gemeenteraadslid Rotterdam
Mr. Ella ter Kuile-Van der Hoeven, oud-gemeenteraadslid Rotterdam
Ds. Bert Kuiper, Laurenspastor
Drs. Ed de Meyer, opbouwwerker Stadsdriehoek, Oude Noorden en Cool
Dr. Jan van den Noort, historicus en cartograaf
Jan Oudenaarden, Rotterdammologisch Instituut
Francisca Ravestein, burgemeester Opsterland
Drs. Gerard Reussink, directeur Bibliotheek Rotterdam
Drs. Annie van Roekel, kunsthistorica
Wim Roovers, verpleegkundige
Micky Teenstra-Verhaar, voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Dewi Viergever, beleidsadviseur ruimtelijke ordening
Rien Vroegindeweij, Rotterdammologisch Instituut
Jan van Wingerden, winkelier in woning- en scheepsinrichting
Dr. Anton C. Zijderveld, emeritus hoogleraar EUR

Het comité is actief sedert 30 augustus 1993
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Rotterdam dankt zijn naam aan een dam die omstreeks 1270 in de monding van
de Rotte werd gelegd. Dankzij de dam kon het water van de Merwe resp. de
Nieuwe Maas niet meer naar binnenstromen. Het water van de Rotte kon door
een sluis in de dam vrij uitstromen.

Comité Rotte-Dam vindt dat deze historische plek meer bekendheid verdient.
Het ijvert voor een grotere herkenbaarheid, zodat straks meer mensen weten
waar de Rotte heeft gestroomd en waar de Rotte-dam lag.
info: www.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html
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De dam, die omstreeks 1270 in de Rotte werd gelegd is niet alleen het oudste
monument dat de stad rijk is, maar ook een van de grootste: 400 meter lang,
45 meter breed en enkele meters hoog. Als we de Euromast plat leggen gaat
die er met gemak twee keer in.

Comité Rotte-Dam vindt dat deze historische plek meer bekendheid verdient.
Het ijvert voor een grotere herkenbaarheid, zodat straks meer mensen weten
waar de Rotte heeft gestroomd en waar de Rotte-dam lag.
info: www.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html
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Als gevolg van zeven eeuwen ophogen van de stad is de dam nagenoeg onzichtbaar.
Dijklichaam en sluizen liggen op enkele meters diepte onder de Hoogstraat, tussen V&D
en de Bieb.

Comité Rotte-Dam vindt dat deze historische plek meer bekendheid verdient. Het ijvert
voor een grotere herkenbaarheid, zodat straks meer mensen weten waar de Rotte
heeft gestroomd en waar de Rotte-dam lag.
info: www.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html

Comité Rotte-Dam

Bij opgravingen in de jaren veertig van de twintigste eeuw legde de Dienst voor de
uitvoering van den Wederopbouw van Rotterdam (DIWERO) acht sluizen bloot. In 1990
vond het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR)
nog een negende sluis.

Het gemeentebestuur erkent het belang van dit eerste Rotterdamse bouwwerk en
zegde twee ton toe om de oorsprong van de stad te markeren met een permanent kunstwerk
dat aan een groot publiek duidelijk maakt waar de dam lag en de Rotte heeft gestroomd
info: www.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html

Kunst op de
Binnenrotte

Kunst op de
Binnenrotte
Maak een nieuw stadsplein met een nieuwe bestrating,
uitnodigende terrassen, veel groen en een ligweide.
Een plek waar het alle dagen van de week goed toeven
is: deze opdracht kreeg het projectteam Binnenrotte.
De nieuwe Binnenrotte mag met recht een succes
genoemd worden; een vakjury heeft deze plek niet
voor niets in 2018 uitgeroepen tot ‘beste openbare
ruimte’ van Nederland.

Er zijn nu meer bomen, meer verblijfs
plekken en ook de markt is gebleven.
Toch is er nog steeds veel ruimte. Een
groot, verrassend en direct aansprekend
kunstwerk, dat verwijst naar het ontstaan
van de stad op een ‘dam’ in de Rotte

Ben Zegers

én naar de aloude functie van de plek
als marktplaats, is een mooie bekroning
van de vernieuwde inrichting. Met deze
opdracht gingen Sculpture International
Rotterdam en de Gemeente Rotterdam
aan de slag.

(1962, Utrecht)

Kinderen tekenen en knutselen, maar
in de puberleeftijd houden zij daar
meestal mee op. Ben Zegers niet.
Hij speelt met de maat van alledaagse
voorwerpen waar anderen aan voor
bijgaan. Zijn beelden zijn in vorm en
inhoud zo elastisch, dat ze onop
houdelijk van identiteit veranderen.
Zo spelen zij een voortdurend spel
met de verwachtingen en de fysieke
aanwezigheid van de kijker.

2

Ben Zegers vestigde zich in 1988 in
Rotterdam. De openheid, de frisse
manier van kijken en de directe omgang
van de Rotterdammers spraken hem
aan. Museum Boijmans Van Beuningen
wijdde in 1993 een solotentoonstelling
aan de kunstenaar. In 1994 ontving
Zegers de Charlotte Köhlerprijs van
het Prins Bernhard Fonds. Zegers’
werken zijn te zien op verschillende
plekken in Rotterdam, zoals de

‘Raamvertellingen’ in de Pendrechtse
Melissantstraat en het monument ‘Vaart
Vrij!’ voor vakbondsman Edo Fimmen op
Katendrecht. Zijn werk bevindt zich verder
onder andere in collecties van Museum
Boijmans Van Beuningen, het Gemeente
museum Den Haag en de Caldic Collectie.
Ben Zegers is lid van het College van
Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam, maar hij woont en werkt
als kunstenaar nog steeds in Rotterdam.

3

Tussen
kijken
en zien
In plaats van sokken kocht Ben Zegers
jaren geleden een showmodel van een
voet bij een verbaasde marktkoopman
op de Binnenrotte. Had Zegers kunnen
weten dat dit model hem later de basis
voor een kunstwerk op diezelfde plek
zou opleveren? Nee, maar toevallig is
het niet. Of het nu gaat om objecten,
boeken, folders, archeologische resten,
krantenkoppen: hij pakt alles aan om zijn

4

verbeelding te voeden en om die met zijn
handen vorm te geven. Hij werkt naar een
idee toe, als iemand die oefent in kijken
om te kunnen zien. Daarom verzamelt hij
allerhande gebruiksvoorwerpen waarvan
misschien alleen hij de waarde inziet; zo
pakte hij op een goed moment het show
model erbij. Dit model inspireerde Zegers
tot het ontwerp van twee gestileerde
voeten die tot 7,5 meter hoogte reiken.

5

Het kunstwerk herinnert aan
de voetstappen van de eerste
Rotterdammers.

Het kunstwerk van Ben Zegers,
met de poëtische titel ‘Iedereen
is dood behalve wij’, is een
kunstwerk waarmee de stad
een statement maakt; een
onophoudelijke oproep aan
iedereen om er samen iets
van te maken.

6

Tussen
staan en
dansen

Het kunstwerk herinnert aan het ‘ont
staan’ van Rotterdam, een ‘oer-sprong’
als het ware, waarmee de geschiedenis
zich naar boven werkt en doorbreekt
in de stad van nu. Twee beelden die in
dialoog staan met elkaar, zoals klant en
koopman die onderhandelen over de
prijs. De opgeheven hak en de draaiing
van de voeten versterken de ruimtelijk
heid van het kunstwerk en geven het

een beweeglijke uitstraling, die past bij
de dynamiek van de markt en de stad.
Het is daarmee ook een elegant werk.
Het danseresje van kunstenaar Degas
uit de collectie van Museum Boijmans
Van Beuningen stond model voor de
positie van de twee voeten ten opzichte
van elkaar. Zo zit tussen staan en dansen
maar een paar passen.

7

Op de achtergrond zijn de contouren
van het beoogde RottaNova te zien.

Tussen verleden
en toekomst
Het kunstwerk symboliseert de beweging
tussen verleden en toekomst. Dat zien
we ook terug in het maakproces. Afgieten
is een eeuwenoude techniek, maar alumi
nium is een eigentijds materiaal, sterk en
licht, dat aansluit bij het industriële karakter
van havenstad Rotterdam. Zegers speelt
bovendien een spel met de zwaartekracht,
want ondanks de draaiing van de
voeten staan beide stabiel op de grond.
Dat intensiveert de ervaring van de plek.
De voorbijganger kan de hak aanraken,
zichzelf vaag weerspiegeld zien, van de
gepolijste wreef afglijden of erop zitten
om een patatje te eten.
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Aanwinst internationale beeldencollectie

De dam in de Rotte
Rotterdam is, zoals de naam al sugge
reert, ontstaan op een dam in de Rotte.
Deze dam, de huidige Hoogstraat, werd
rond 1270 aangelegd en was bedoeld
om overstromingen door de Maas te
voorkomen, niet om de kleine Rotte
tegen te houden. Sluizen loosden het
water van de Rotte op de Maas. Rond
1300 woonden er slechts een paar
honderd mensen op en rondom de dam,
maar daarna groeide de kleine neder
zetting snel uit tot een echte stad.
Maas, Rotte en Schie; Rotterdam is een
kruispunt van waterwegen. Rond de dam
in de Rotte ontstond een centrum van
markten, waar schepen vanuit de wijde
omgeving hun goederen naartoe brachten.
Na de demping van de Rotte in 1870 en
de opkomst van winkels en warenhuizen
in de twintigste eeuw is de handel op
straat afgenomen. Echter, twee dagen
per week is de markt op de Binnenrotte
nog altijd een centrum van bedrijvigheid.
De stad is regelmatig opgehoogd, waar
door de oorspronkelijke dam geleidelijk
uit het zicht is verdwenen in de grond
tussen de Binnenrotte en de Koopgoot.
Het kunstwerk van Ben Zegers herinnert
aan de voetstappen van de eerste
Rotterdammers en houdt zo de ontstaans
geschiedenis van onze stad levend.

Sculpture International Rotterdam (SIR) is een
programma van CBK Rotterdam (Centrum Beel
dende Kunst Rotterdam). Het is een levendig
samenspel van collectie, tijdelijke kunstwerken,
tentoonstellingen en experimenten. SIR onderzoekt
de rol van de hedendaagse kunst en kunstenaar
in de sterk veranderende publieke ruimte.
opgraving Dubbele sluis 2016

Voor meer informatie: www.sculptureinternationalrotterdam.nl
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Het proces

Rotterdams unieke internationale
beeldencollectie bestaat uit
59 kunstwerken van grote kunst
historische waarde. De beelden
verzameling ontstond in de
wederopbouwperiode en begon
met aankopen door particuliere
ondernemers van Naum Gabo’s
sculptuur Zonder titel, De ver
woeste stad van Ossip Zadkine
en Wall Reliëf No 1. van Henry
Moore. Deze sculpturen werden
in de loop der jaren de ‘hoofdrol
spelers’ in de groeiende collectie,
waarvan een deel te zien is op het
beeldenterras langs de Wester
singel. Ben Zegers’ kunstwerk is
een betekenisvolle aanwinst in
deze rij gedurfde, aansprekende
kunstwerken in de stad en voegt
er een geheel eigen vorm, inhoud
en functie aan toe.

Winter 2018-2019
De omgeving wordt geïnformeerd over
het kunstwerk en de planning van het
vervolgproces, zoals het aanvragen van
de omgevingsvergunning.
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2015
De selectiecommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeente en
Sculpture International Rotterdam, kiest
voor het ontwerp van Ben Zegers.

at

Tweede helft 2019
Verwachte
oplevering kunstwerk.
Rond 2010
Bij het maken van de plannen voor
de nieuwe Binnenrotte wordt ook de
locatie van het kunstwerk bepaald.

Station
Blaak

Binnenrotte

Laurenskerk

gst
ra

2007
Er wordt budget beschikbaar gesteld
voor een kunstwerk als onderdeel van
het project herinrichting Binnenrotte.

Hoo

1993
Comité Rotte-Dam zet zich in
voor een grotere herkenbaarheid
van de dam in de Rotte als plek
waar Rotterdam is ontstaan.
Het college neemt het voorstel
van de gemeenteraad over om
daar een kunstwerk te realiseren.

Markthal
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Colofon
Gemeente Rotterdam
Rotterdam.nl/binnenrotte
Sculpture International Rotterdam (SIR)
www.sculptureinternationalrotterdam.nl
Archeologie Rotterdam (BOOR)
Rotterdam.nl/archeologie
Ben Zegers
www.benzegers.nl

Ontwerp: Buro voor de Boeg
Afbeeldingen: 3D Capacity,
Ben Zegers,
Clara Granda,
Jan van der Ploeg

Verslag van de informatieavond Kunst op de Binnenrotte,
gehouden op dinsdag 27 november 2018 om 19.00 uur in de
Theaterzaal Bibliotheek Rotterdam
Aanwezig
Gespreksleider:

Jean-Paul Andela

Gemeente Rotterdam:

Anne-Marie Klaassen (projectmanager)
Monique Marijnissen (landschapsarchitect)
Maaike Sier (archeoloog)
Said Kasmi (wethouder)

Alsmede:

Ben Zegers (kunstenaar)
Dees Linders (Sculpture International Rotterdam, artistiek
leider)
Bewoners Rotterdam

Verslag:

1.

Jacqueline Beaumont (Beaumont Business Consultancy)

Opening

De heer Andela heet iedereen welkom, ook Wethouder Kasmi van Onderwijs, Cultuur & Toerisme.
Vanavond worden de aanwezigen geïnformeerd over het project Kunst op de Binnenrotte. Iedereen
kan vragen stellen en opmerkingen maken; dat kan ook in kleiner verband tijdens het tweede deel
van deze avond, waarvoor alle aanwezigen zijn uitgenodigd. Dan zal de opening van een kleine
expositie plaatsvinden.
Van deze avond wordt een verslag gemaakt. Wanneer de aanwezigen hun emailadres achterlaten,
krijgen zij dat verslag automatisch toegestuurd. Het verslag kan ook via het emailadres
binnenrotte@rotterdam.nl opgevraagd worden.
Hij licht de procedure van deze avond toe.

2.

Toelichting Anne-Marie Klaassen (projectmanager)

Mevrouw Klaassen stelt zichzelf voor; zij is projectmanager bij Stadsontwikkeling van de
gemeente Rotterdam. Zij heeft o.a. de herinrichting van de Binnenrotte geleid en is nu
projectmanager van het kunstwerk op de Binnenrotte.
In 1993 is er een burgerinitiatief genomen door het Comité Rotterdam om op de Binnenrotte een
verwijzing te maken naar de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam. De Binnenrotte was in 1993
net opnieuw ingericht; bij de nieuwe inrichting nu is het kunstwerk meegenomen. Comité
Rotterdam vindt dat Rotterdammers moeten weten waar de stad Rotterdam is ontstaan en dat is
op de Binnenrotte.
Sinds 1993 is er veel gebeurd. Eén van de belangrijkste besluiten was, dat er budget voor dit
project is vrijgemaakt en dat er een locatie in de nieuwe herinrichting voor een kunstwerk is
aangewezen. Ergens eind volgend jaar zal, als alles meezit, het kunstwerk op die plek gerealiseerd
zijn.
3.

Presentatie Maaike Sier (archeoloog)

Mevrouw Sier woont sinds 1993 in Rotterdam en werkt nu meer dan 12 jaar als archeoloog in deze
mooie stad.
Veel mensen beseffen niet dat op de kruising Binnenrotte/Hoogstraat de stad Rotterdam is
ontstaan. Middels een PowerPointpresentatie geeft zij de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam
weer.

Informatieavond Kunst op de Binnenrotte, dinsdag 27 november 2018
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4.

Presentatie Monique Marijnissen (landschapsarchitect)

Mevrouw Marijnissen is senior landschapsarchitect bij Stadsontwikkeling van de gemeente
Rotterdam. Zij woont sinds 1991 in Rotterdam.
Zij geeft middels een PowerPointpresentatie aan wat er sinds 2008, toen een visie openbare ruimte
werd opgesteld, allemaal is gebeurd in de stad voor wat betreft de inrichting. Tevens laat zij een
impressie zien van de locatie waar het kunstwerk straks gerealiseerd zal worden.
Naar aanleiding van de presentatie vraagt mevrouw De Jong (bewoonster Binnenrotte) wat
mevrouw Marijnissen bedoelt met ‘nachtbeeld’; zijn dat de lantaarnpalen? Mevrouw Marijnissen
antwoordt dat daarmee wordt bedoeld het beeld dat bij nacht te zien is, met het licht van de
lantaarnpalen. Die lantaarnpalen zijn erg leuk, vindt mevrouw De Jong.
De heer Goijen ziet zoveel bomen staan op de sheets maar die ziet hij in werkelijkheid niet.
Mevrouw Marijnissen geeft aan dat er rond de 70 bomen waren en nu zijn daar ongeveer 90
bomen bij geplant. Die staan op de Binnenrotte. Dat klopt, aldus de heer Goijen, maar de bomen
zoals deze op de sheet met de impressie staan aangegeven, kloppen niet met de werkelijkheid. De
heer Andela stelt voor hier straks bij het plenaire deel op terug te komen.
5.

Presentatie Dees Linders (artistiek leider)

Mevrouw Linders is artistiek leider van Sculpture International Rotterdam (SIR), een programma
van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. Zij woont sinds 1991 in Rotterdam en werkt ook
sindsdien bij SIR.
Zij zegt dat de selectiecommissie alleen kan kiezen voor een kunstenaar, niet voor een kunstwerk.
Daarna maakt de kunstenaar een ontwerp, waarna de commissie eventueel voor een ontwerp kan
kiezen
Het unieke van het ontwerp dat nu gekozen is voor de Binnenrotte, is dat de heer Zegers erg
speelt met de maat der dingen. De plek waar het kunstwerk wordt gerealiseerd, is een soort
showcase van de meest bizarre gebouwen. Het zijn allemaal geïsoleerde plekken en de heer Zegers
is heel goed in iets maken waardoor er een vorm ontstaat. In het museum Boijmans Van
Beuningen hebben eigenlijk altijd kunstwerken van de heer Zegers gestaan. Ook staan er in
Rotterdam een aantal buitenbeelden van de heer Zegers.
6.

Presentatie de heer Zegers (kunstenaar)

De heer Zegers woont sinds 1988 in Rotterdam.
Ten aanzien van het proces van het gekozen ontwerp zegt hij, dat hier een complexe vraag aan
vooraf ging; 4 jaar geleden kwam die vraag tot hem. Het beeld moest voldoen aan de volgende
punten: het moet de oorsprong van Rotterdam laten zien, iets van de harde economie in zich
hebben en iets van de sociale economie, het moet het DNA van Rotterdam kunnen laten zien,
fotogeniek zijn, en te gebruiken zijn. Niet eenvoudig om al die zaken te combineren in een beeld
dat voor zichzelf spreekt.
Toen hij 10 jaar was, kreeg hij een schetsboek van Robinson Crusoe. Daar moest hij aan denken
na onderzoek van BOOR (de archeologische dienst Gemeente Rotterdam) en de illustraties die
BOOR liet zien. In het verhaal van Robinson Crusoe is een belangrijk moment, namelijk dat hij aan
het einde van zijn verblijf op het onbewoonde eiland een voetafdruk op het strand ziet. Een
voetprint wordt vandaag geïnterpreteerd als de belasting die wij uitoefenen met ons bestaan op het
aardoppervlak (harde economie). Kinderen tekenen, kleuren, knutselen en als zij gaan puberen,
stoppen zij daarmee. Sommigen stoppen niet en daar is hij er een van, vandaar dat hij beeldend
kunstenaar is. Kinderen sparen van alles, dat doet ook hij nog steeds. Van wat hij spaart, legt hij
een collectie aan, zoals een flesje en een klompje die hier in de bodem ook zijn gevonden. De
vraag is hoe je een klomp overeind laat staan; je zaagt de neus eraf. Een calabas, een gieter, een
voet. Wij staan met onze voeten op het aardoppervlak. Ook bij een marktkraam waar sokken
worden verkocht, zijn showmodellen te zien. Die vormen vindt hij interessant, o.a. vanwege het
spel met de zwaartekracht. Zo is hij ook omgegaan met dit ontwerp. Naast die verzameling heeft
hij ook inspiratie gehaald uit alle elementen die vanavond naar voren zijn gebracht, maar ook de
beeldhouwkunst in zijn algemeenheid. De zaak omkeren, kijken of het blijft staan. De beeldtaal
heeft niet zo gek veel mogelijkheden, gelet op materiaal, vorm, kleur, oppervlak, huid, formaat
etc. Dat is het kader waarin hij zijn spel moet spelen. Als hij Rodin roept, dan ziet u misschien de
wandelaar op de Westersingel voor u. Overigens gaat dat beeld ook over staan. Er zijn nog vele
andere voorbeelden die hij interessant vindt.
Kijkende naar de internationale beeldencollectie, stelde hij zichzelf de vraag: wat kan ik daar nog
aan toevoegen? Hij wilde deze voet afgieten, maar wilde twee identieke voeten hebben: een linker
Informatieavond Kunst op de Binnenrotte, dinsdag 27 november 2018
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en een rechter, eenzelfde voet in spiegelbeeld. Maar wat kon hij doen om daar meer dynamiek in
te brengen? Door er een draaiing in te brengen. Hij heeft een voet in schuim laten printen en
vervolgens heeft hij daar de zaag ingezet, zodanig dat de voet een draaiing heeft die het beeld van
alle kanten interessant kan maken. Als hij dat met de tweede voet hetzelfde zou doen, zouden
twee dezelfde vormen ontstaan. Beide voeten verschillen lichtelijk; als ze dezelfde kant op worden
gedraaid dan ontstaan er twee subtiel verschillende vormen, zodanig dat je deze niet kunt
natekenen.
Gelukkig was de plek waar het kunstwerk zou komen, al bepaald. Dat verantwoordt ook meteen de
keuze voor twee elementen. Bij het bepalen van de stand van de voeten heeft een andere
inspiratiebron voor hem van belang: het danseresje van Degas. De afstand tussen de voeten is
natuurlijk veel groter dan het danseresje laat zien. Er is sprake van een sprong.
De vraag was ook waar de voeten van gemaakt moesten worden. De beelden worden ongeveer 7,5
meter; dat is erg groot, zoiets groots heeft hij nog nooit gemaakt. Hij heeft gekozen voor
aluminium, een hedendaags materiaal, maar om het toe te passen is een eeuwenoude techniek
nodig: gieten. Dat gieten is een complex proces. In de uitvoering van het beeld wil hij dat dat hele
proces te lezen is; het beeld moet dus sporen hebben van dat proces zoals gietnaden. De wreef
wordt glad, dan kunnen kinderen ervan af glijden. Ook kan op de voet gezeten worden.
De twee voeten staan een eind uit elkaar; middels een sheet geeft hij een impressie. Van dichtbij
lijkt het beeld enorm groot, maar op het enorme plein zijn het opeens twee betrekkelijk kleine
sieraden. Hij hoopt dat het beeld zich ook als sieraad gedraagt. Het is niet voor niets een
beweeglijke, elegante vorm en hij hoopt dat het ook zo ervaren zal worden. Het is een geste,
schept gelegenheid, en met zijn tweeën benadrukt het podium wat een markt uiteindelijk is. Het
publiek/de bezoeker staat centraal.
Over de naam van het kunstwerk heeft hij lang nagedacht. Het is een heel eenvoudige titel
geworden. Het werk heet: Iedereen is dood, behalve wij. Het is een nuchtere constatering, die ons
aanspoort om toch vooral in het hier en het nu er het beste van te maken. Dat is eigenlijk waar het
om gaat.
7.

Vragen en opmerkingen

De heer Goijen herhaalt zijn eerdere vraag over de bomen. De heer Zegers zegt dat een
kunstenaar zich niet zo zeer bezighoudt met de bomen maar met de locatie waarop de twee
elementen bedacht zijn door de opdrachtgever. Hij denkt dat de beelden goed passen bij de bomen
in de omgeving, met name die aan de RottaNova-kant, zeker ook als die bomen groter worden.
De heer Rijssen is architect en heeft het gebouw achter Stedin ontworpen. Verlichting vindt hij
heel belangrijk; hoe is de verlichting van het plein gepland, ook in relatie met deze
kunsttoepassing? Mevrouw Klaassen antwoordt dat in principe de verlichting van de Binnenrotte
nu gereed is. Vorig jaar waren er nog wat problemen met de verlichting maar die zijn volgens haar
nu opgelost. Of het kunstwerk nog specifiek uitgelicht zal worden, daar is nog niet over gesproken.
Deze vraag neemt zij mee.
Mevrouw Mol is markthalbewoonster. Zowel zij als veel van haar buren hebben problemen met wat
er allemaal in haar omgeving gebeurt, met wat sommigen versiering en fijne dingen voor de
mensen vinden. Dit kunstwerk is echter iets heel fijns voor de mensen, maar heeft dat nu ook
consequenties voor bijvoorbeeld RottaNova of voor het Dinnerwheel wat daar nu staat? Wordt daar
weer een extra verlenging van vergunningen voor afgegeven?
Het linker element staat ongeveer tegen RottaNova aan, schat zij in. Het zou fantastisch zijn als
dat zou betekenen, dat daar allemaal niets van terecht zou komen weer. Mevrouw Klaassen kan
geen uitspraak doen over het DinnerWheel; daar is zij niet nou bij betrokken. (Het antwoord op
deze vraag is na de informatieavond opgevraagd bij de projectleider van het Dinnerwheel en luidt:
‘Het is altijd de intentie geweest om het DinnerWheel voor een jaar te laten draaien. Dit is
onveranderd. Uiteraard staat het de vergunninghouder vrij om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Mocht dit het geval zijn dan dienen alle betrokken belangen opnieuw afgewogen te worden. Hierbij
speelt de eerdergenoemde intentie een belangrijke zo niet doorslaggevende rol. Momenteel is er
echter geen aanvraag waarop besloten kan worden. Een verlenging van de termijn is dan ook
vooralsnog niet aan de orde.’
Mevrouw Klaassen is wel betrokken bij RottaNova. Daar is bij de bepaling van het kunstwerk ook
rekening mee gehouden. De impressie die is gegeven, is niet tot op de meter nauwkeurig. Beide
zullen elkaar in ieder geval niet in de weg staan. Mevrouw Marijnissen verwijst naar de
plattegrond en licht toe waar het kunstwerk komt te staan.
De heer Andela merkt op dat als er vanavond op bepaalde vragen geen antwoord gegeven kan
worden dan zal getracht worden daar in het verslag een toelichting op te geven.
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De heer Bouw is lid van de Gebiedscommissie, dus betrokken bewoner. Complimenten aan de
kunstenaar en SIR; een prachtig werk. Het kunstwerk ziet er mooi en glanzend uit; is er geen
angst dat mensen met graffiti erop gaan spuiten of dat er krassen op komen? Hoe kan het dan
weer mooi worden? De heer Zegers is ook gevraagd naar het onderhoudsplan. Dit is constant punt
van aandacht geweest. Het beeld heeft zowel grove als verfijnde afwerkingen. Het oppervlak kan
zodanig behandeld worden, dat bijvoorbeeld graffiti makkelijk verwijderd kan worden. Kijkende
naar de omgang met de rest van de beeldcollectie dan is te zien, dat dat op een goede
verantwoorde wijze gebeurt dus hij is daar gerust op. Het zijn beelden die niet op een sokkel
staan, het zijn ook gebruiksobjecten, dus mogelijk krast iemand zijn naam erin. Als dat heel
oppervlakkig is dan is dat eenvoudig weg te werken, als dat diep is dan zal er iets van te zien
blijven maar dat vindt hij niet erg. De afwerking zoals hij beschreven heeft, is niet op een plaatje
weer te geven.
De heer Bongers woont sinds 1978 in Rotterdam en er stond toen een foeilelijk viaduct op deze
plek en een heel lelijk NS-station Beurs. In al die tijd is hij duizenden keren langs deze plek
gelopen en de plek is iedere keer beter geworden. Hij vindt het beeld erg goed en erg mooi. Hij
heeft lang bij een ander beeld gewoond van Paul McCarthy en gezien hoe dat in gebruik is
genomen. Daar is geen graffiti op gekomen maar wel gebruikssporen. Hij denkt dat dit een
geweldig goed beeld is op deze prachtige plek, een plek die in al die jaren beter is geworden.
Wat echter niet gaat werken, is de titel: Rotterdammers zullen hun eigen naam aan het beeld
geven, wat de heer Zegers ook voor naam verzonnen heeft. Ongetwijfeld krijgt het een geheel
andere naam.
De heer Andela merkt op dat er een waardering in de stad is over architectuur en kunst, dat is de
discussie. Als je het voor elkaar krijgt dat een beeld een bijnaam krijgt, dan heb je het als
kunstenaar goed voor elkaar. De heer Zegers hoopt dat dit beeld die eer ook te beurt valt.
Mevrouw Philippa, bewoonster van de Markthal, zegt dat er ook een heel blok onder de grond zit
want het beeld staat toch niet zo op de grond? De heer Zegers heeft het beeld zo ontworpen dat
het op zichzelf kan staan, maar er zit natuurlijk wel degelijk van alles onder de grond voor als het
bijvoorbeeld gaat waaien. Er moet een voldoende voorziening zijn om het beeld overeind te houden
onder alle omstandigheden; daarin is voorzien, er is een heel technisch plan voor opgesteld. Er
komt een grote plak beton onder zodat het beeld niet omvalt. Mevrouw Philippa komt kijken als
dat geplaatst worden.
Vanuit het publiek wordt gevraagd wanneer het kunstwerk gereed is. Mevrouw Klaassen
antwoordt dat er nog een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden en daar moeten
procedures voor doorlopen worden. Het kunstwerk moet ook geproduceerd worden en dat duurt
ook even. Zij hoopt dat het beeld in de loop van 2019 geplaatst kan worden; bewoners zullen actief
over het proces geïnformeerd worden. Bekeken wordt ook hoe belangstellenden meegenomen
kunnen worden in dat productieproces, door middel van filmpjes die getoond kunnen worden. De
heer Zegers zegt ten aanzien van het productieproces, dat een aantal hallen vrijgemaakt moet
worden om dit beeld überhaupt te kunnen maken. Daar zijn veel mensen constant mee bezig en
dat is een langdurig proces. Het bedrijf dat dit beeld zal produceren, zal een half jaar de ruimten
vrij moeten houden om dat proces te volbrengen. Een enorme operatie.

6. Sluiting
Wethouder Kasmi dankt de initiatiefnemers, in het bijzonder mevrouw Kuiper en de heer Van der
Noort. De heer Van der Noort is al heel lang bezig om dit project tot een succes te brengen en hij is
ook blij dat nu echt een goede ‘stap’ vooruit is gemaakt. Hij dankt hen voor de input die is
geleverd.
Wat een prachtig verhaal had de heer Zegers. Hij is heel blij dat het beeld ook zo goed is
ontvangen door de aanwezigen. Er moet nog een heel proces doorlopen worden, maar vandaag is
een goede start gemaakt. Hij hoopt oprecht dat als het kunstwerk straks opgeleverd is iedereen
weer aanwezig is om dit kunstwerk te vieren; daartoe nodigt hij de aanwezigen alvast uit.
Nogmaals dank aan allen.
De heer Andela rondt dit plenaire deel van deze informatieavond af.
Hij bedankt alle sprekers voor wat zij naar voren hebben gebracht en nodigt eenieder uit voor het
tweede deel van deze avond, hier op de 4e verdieping. Hij sluit de bijeenkomst om 20.15 uur af.
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Jan van den Noort - Schoonderloostraat 77 - 3024 TT Rotterdam - (010) 4366014
____________________________________ jan@jvdn.nl ___________________________________________
Rotterdam, 28 januari 2015
College van B&W Rotterdam, wethouder A.L.H. Visser,
Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam.
Rotterdam dankt zijn naam aan een Dam die in 1270 in de Rotte werd gelegd; daarop
vestigden zich de eerste Rotterdammers. De Dam ligt tussen de Koopgoot en de
Bibliotheek en is pakweg 400 meter lang, 45 meter breed en enkele meters hoog. Door
regelmatig ophogen, ligt de bovenzijde van de Dam vlak onder het maaiveld. Zie ook
http://www.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html
Comité Rotte-Dam vindt dat de oorsprong van Rotterdam meer bekendheid verdient.
Sedert 1993 zet het zich daarvoor in en het vond menig gemeenteraad, college en
wethouder aan zijn zijde. Het initiatief heeft brede steun onder de bevolking en geniet veel
belangstelling bij de lokale pers.
In 1993 zegde het gemeentebestuur een kunstwerk toe ter markering van de oorsprong van
de stad, financiële dekking werd 14 jaar later gevonden. In 2007 kregen SO en IBC
opdracht om in het kader van de herinrichting van de Binnenrotte ieder een ton aan de
realisatie van het kunstwerk bij te dragen. We denken dat die aanwijzing en de opdracht
om het comité intensief bij het selectieproces te betrekken onze verhouding met IBC geen
goed hebben gedaan.
Comité Rotte-Dam heeft regelmatig met SO en IBC rond de tafel gezeten, maar de
resultaten stellen iedere keer teleur. In het ontwerp voor de herinrichting van de
Binnenrotte heeft SO nauwelijks aandacht besteed aan de oorsprong van onze stad. De
selectie door IBC van de eerste groep kandidaat-kunstenaars onttrok zich grotendeels aan
onze waarneming. Het comité was zelfs niet welkom bij de rondleiding van de kandidaten
door het gebied. Achteraf weten we dat de opdracht van IBC naar de Poolse kunstenaar
Goscha Macuga ging. Maar op het moment dat we dat vernamen, was haar ontwerp al
weer af geserveerd door SO; we mochten er even naar kijken, maar daar bleef het bij.
Zo ging het ook bij de tweede poging om kandidaten te vinden. Het comité kreeg de
definitieve opdracht niet onder ogen, het werd opnieuw niet uitgenodigd voor de
rondleiding van de kunstenaars, en de helft van de kandidaten werd zonder overleg
vervangen door anderen. Kort en goed: Comité Rotte-Dam wordt niet intensief bij het
selectieproces betrokken. In februari organiseert IBC een ontmoeting van de kandidaten
met BOOR. Comité Rotte-Dam is daar ook voor uitgenodigd. Het comité voelt zich echter
niet langer thuis in de rolverdeling die IBC voor ogen heeft. Door onze deelname zouden
we bovendien de indruk kunnen wekken dat het kunstwerk in samenspraak met een
comité uit de bevolking tot stand kwam, terwijl hier toch echt alleen ambtelijk Rotterdam
aan de knoppen zit.
Vriendelijke groet
mede namens Comité Rotte-Dam
dr. Jan van den Noort

_______________________________ www.jvdn.nl

_________________________________

Op 6 september heeft het college, bij monde van wethouder Bolsius, de motie Verbrugge overgenomen

dS+V 06/5986
Rotterdam, 31 oktober 2006.
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer drs. C.W.W.
van den Berg over de plaatsing van een (kunst-)werk in het
Binnenrottegebied
Aan de Gemeenteraad.
Op 22 augustus 2006 stelde het lid van uw raad, de heer C.W.W. van den
Berg (fractie D66), ons college vragen met betrekking tot de plaatsing van
een (kunst-)werk in het Binnenrottegebied.
De heer Van den Berg leidt de vragen als volgt in.
“Op 2 mei van dit jaar heeft D66 vragen gesteld over de plaatsing van een
kunstwerk in het Binnenrottegebied, om de oorsprong van Rotterdam te
markeren. Het Comité Rotte dam pleit al sinds begin jaren ’90 voor een
dergelijke markering en in 1994 is door de toenmalige wethouder Van den
Muijsenberg een toezegging gedaan.
Deze toezegging hebt u in antwoord op onze eerdere vragen over dit
onderwerp ook herhaald, waarvoor wij onze erkentelijkheid uitspreken.
Echter, ons is gebleken dat een aanvullend aspect van deze kwestie
onderbelicht is gebleven. De wethouder heeft in 1994 niet alleen een
toezegging gedaan hij heeft ook een bedrag gereserveerd van 3 ton.
De diensten waar het huidige college naar verwijst in zijn antwoord van 16
mei, te weten de Dienst Kunst en Cultuur, het Centrum Beeldende Kunsten
en de commissie Internationale Beeldencollectie, zeggen echter geen
duidelijkheid te hebben.”
Hieronder volgen de vragen 1 tot en met 4 en onze beantwoording.
Vraag 1:
Is het college bekend met de reservering van dit bedrag door de
toenmalige wethouder?
Antwoord:
Nee, naar het beste weten van ons college zijn nimmer middelen voor een
dergelijk kunstwerk gereserveerd. Door wethouder Van den Muijsenberg is
de toezegging gedaan dat extra middelen zullen moeten worden gevonden.
In de raadsvergadering van de Gemeenteraad van 10 maart 1994 zegt
voornoemde wethouder hierover het volgende: “Dit betekent dat er extra
middelen zullen moeten worden gevonden om het kunstwerk te realiseren.
Het lijkt mij goed dat wij daar even de tijd voor nemen in die zin dat wij het
kunstwerk niet een, twee, drie op de Binnenrotte realiseren en de immense
ruimte zo de kans geven zich te zetten, en dat wij daarna in alle rust en in
goed overleg met het CBK en alle anderen die erbij moeten worden
betrokken, beslissen over de inzet die wij voor de realisering van het
kunstwerk willen kiezen.”
De middelen, gesproken werd over iets in de orde van 300.000 gulden, zijn
nooit gevonden en het initiatief is in de koelkast verdwenen totdat de heer
van den Noort, namens het Comité Rotte Dam, hier begin dit jaar weer
aandacht voor vroeg.
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Gezien de huidige ontwikkelingen in het Laurenskwartier, waarin de aanpak
van de openbare ruimte een belangrijk onderdeel is, heeft wethouder
Hulman het verzoek van het Comité Rotte Dam ter kennis gebracht van de
directeur van de dS+V en opdracht gegeven om aandacht te schenken aan
de realisatie van een kunstwerk ‘conform de toezegging gedaan in 1994’.
Vraag 2:
Kan het college ook zeggen wat er met dit bedrag is gebeurd en of het
nog steeds beschikbaar is?
Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.
Vraag 3:
Als het bedrag niet meer beschikbaar is, kan het college dan vertellen
wat er precies met het geld is gebeurd?
Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 1.
Vraag 4:
Is het college het met ons eens dat, als dit geld niet meer te herleiden
is, opnieuw een bedrag moet worden vrijgemaakt om het ontwerp en
de plaatsing van een kunstwerk op deze plek mogelijk te maken?
Antwoord:
Gezien de inflatie zou het nu moeten gaan om een bedrag in de orde van
grootte van € 200.000.
Gezien de gewekte verwachtingen achten wij het alleszins gerechtvaardigd
dat deze middelen worden vrijgemaakt om een kunstwerk op deze plek
mogelijk te maken.
Wij hebben daarom in principe besloten tot realisatie van een kunst werk in
het Binnenrottegebied voor een bedrag van maximaal € 200.000,- . Tot
dekking van de kosten zal definitief besloten moeten worden met de
Kadernota 2007.
De heer Van den Berg leidt vervolgens de vragen 5 tot en met 7 als volgt
in:
“Mede door het ontbreken van duidelijkheid bij de betrokken diensten en
instellingen over het beschikbare budget, is er van een actieve rol van het
Comité Rotte Dam nog niets terecht gekomen. Ook in de nabije toekomst
lijkt het perspectief niet rooskleurig te zijn, in afwezigheid van een duidelijk
budget.”
Hieronder volgen de vragen 5 tot en met 7 en onze beantwoording.
Vraag 5:
Kunt u aangeven binnen welke termijn de vier betrokken partijen om
de tafel gaan zitten om tot een besluit te komen omtrent het
kunstwerk op de Binnenrotte?
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Antwoord:
Wij hebben dir dS+V en dir DKC opdracht gegeven om in overleg met
betrokken partijen tot de realisatie van een (kunst-)werk in het
Binnenrottegebied te komen. Partijen hebben reeds contact gelegd en
zullen binnen een maand rond de tafel zitten.
Vraag 6:
Kan het college instemmen met de mening van D66 dat de hele
procedure nu al veel te lang duurt en dat deze tussen nu en een jaar
afgerond zou moeten kunnen worden?
Antwoord:
Indien de vraag verwijst naar de toezegging uit 1994 zijn wij met D66 van
mening dat de hele procedure te lang heeft geduurd. Het hernieuwde
initiatief van het Comité Rotte Dam in combinatie met de voorgenomen
investeringen in de openbare ruimte van het Laurenskwartier bieden nu de
kans om de ontstane impasse te doorbreken. Gezien de noodzakelijke
voorbereidingstijd voor de exacte bepaling van de locatie, de keuze voor
een kunstenaar, de noodzakelijke inpassing van het kunstwerk in de totale
plannen voor het Laurenskwartie is een jaar wellicht te optimistisch. Wij
verwachten dat het kunstwerk uiterlijk medio 2008 feestelijk zal worden
onthuld.
Vraag 7:
Wat gaat u doen om de procedure nu echt in gang te zetten en zo snel
mogelijk te komen tot het realiseren van een kunstwerk op de
Binnenrotte, om zo de oorsprong van Rotterdam in het straatbeeld te
markeren?
Antwoord:
Zie onze antwoorden op de vragen 4 en 5.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De Secretaris,

De Burgemeester,

G.P.I.M. Wuisman, l.s.

I.W. Opstelten

Behandelend ambtenaar: A. Aerts
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Beleid EWO 192311
Rotterdam, 16 mei 2006.
Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer drs. C.W.W.
van den Berg inzake een toezegging van voormalig wethouder Van
den Muijsenberg over de plaatsing van een kunstwerk in het
Binnenrottegebied
Aan de Gemeenteraad.
Op 2 mei 2006 stelde het lid van uw raad, de heer drs. C.W.W. van den
Berg (D66), ons College schriftelijke vragen over een toezegging van
voormalig wethouder de heer mr. J.H.A. van den Muijsenberg met
betrekking tot het realiseren van een kunstwerk in het Binnenrottegebied.
Inleidend stelt de heer Van den Berg:
“In maart 1994 heeft wethouder Van den Muijsenberg toegezegd dat er een
kunstwerk zou komen in het Binnenrottegebied dat de oorsprong van de
stad zou markeren. Tot op heden is dit nog niet tot stand gekomen.”
Hieronder volgen zijn vragen en onze antwoorden:
Vraag 1:
Is het College op de hoogte van de toezegging in 1994 van wethouder
Van den Muijsenberg?
Antwoord:
Ja, ons College is hiervan op de hoogte.
Vraag 2:
Is het College op de hoogte van de toezegging van wethouder Hulman
op 20 februari 2006 dat hij de realisering van het kunstwerk mee zou
nemen in de voortgaande ontwikkeling van het Binnenrottegebied?
Antwoord:
Ja, ons College is hiervan op de hoogte.
Vraag 3:
Heeft het College inmiddels inzicht op de uitvoering van deze
toezegging?
Antwoord:
Op 21 februari 2006 heeft wethouder de heer S. Hulman directeur dienst
Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) schriftelijk verzocht om bij de
ontwikkeling van de Grote Markt aandacht te schenken aan de realisatie
van een kunstwerk, overeenkomstig de toezegging uit 1994. Dit zal in
overleg gebeuren met alle betrokken partijen, te weten de dienst Kunst en
Cultuur, het Centrum Beeldende Kunst, de commissie Internationale
Beeldencollectie en het Comité Rotte-dam.
De heer Van de Noort van Comité Rotte-dam is op 21 februari 2006
schriftelijk op de hoogte gebracht van dit verzoek aan directeur dS+V.
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Inmiddels is met het Comité Rotte-dam afgesproken dat het Comité een
actieve rol hierbij zal krijgen.
Vraag 4:
Zo ja, is het College met ons van mening dat Comité Rotte-dam zo
spoedig mogelijk hierover geïnformeerd dient te worden?
Antwoord:
Het Comité Rotte-dam is reeds op de hoogte van de voornoemde
afspraken.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
De Secretaris,

De Burgemeester,

A.H.P. van Gils

I.W. Opstelten

Behandelend ambtenaar: S. Aerts
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Persbericht
19 februari 2006

Wie heel Rotterdam achter zich weet
de toezegging van een wethouder kreeg
een raadsbesluit zag nemen
en de belangrijkste adviseurs ferme stappen in de goede richting zag zetten,
heeft reden tot optimisme.
Comité Rotte-Dam kreeg de handen op elkaar voor een eigentijds monumentaal
kunst werk op de Binnenrotte ter markering van de oorsprong van Rotterdam. Bij
de kruising met de Hoogstraat lag immers ooit de dam in de Rotte waar
Rotterdam zijn naam aan dankt.
M aar ziet u het kunst werk al?
Wij vragen u: stelt zo'n raadsbesluit eigenlijk wel wat voor? Wie heeft het hier
eigenlijk voor het zeggen? M et het oog op de gemeenteraadsverkiezingen doet
het comité Rotte-Dam een beroep op komende en gaande politici om de
puntjes op de i en het kunst werk op de Binnenrotte te zetten.
Info: Jan van den Noort 010-4366014
http://w w w.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html

w w w.jvdn.nl

Jan van den Noort - Sint Mariastraat 144a - 3014 SR Rotterdam - (010) 4366014
___________________________ janvdnoort@ext.eur.nl _______________________________
Rotterdam, 18 januari 2006
J.N.A. van Caldenborgh,
Voorzitter Internationale Beeldencollectie Rotterdam,
Westersingel 18/19,
3014 GP Rotterdam.
Betreft: Kunstwerk Rotte-Dam
In de Gemeenteraadsvergadering van 10 maart 1994 deed Wethouder Van den
Muijsenberg de toezegging om de Binnenrotte te voorzien van een monumentaal
kunstwerk ter markering van de oorsprong van de stad. Bij de kruising met de Hoogstraat
lag immers ooit de dam in de Rotte waar Rotterdam zijn naam aan dankt.
Op 26 juli 2001 deed de voorzitter van de commissie Internationale Beeldencollectie
Rotterdam de verheugende mededeling dat de commissie IBC had besloten het project
Binnenrotte eind 2001, begin 2002 op de agenda te zetten, te ontwikkelen tot een ontwerp
en eventuele uitvoering. "Uiteraard zullen wij u alsdan betrekken bij het kunstproces."
Hans Abelman deelde vandaag doodleuk mee dat het project nog steeds niet op de agenda
staat, dat het er voorlopig ook niet op komt en dat de drie ton die Van den Muijsenberg
voor het kunstwerk Rotte-Dam had gereserveerd inmiddels was verdwenen. Gezien de
dynamiek rond de Binnenrotte zou het volgens hem ook niet verstandig zijn om daar een
kunstwerk te plaatsen.
Als zo'n argument twaalf jaar na de toezegging door de wethouder, en vijf jaar na de
toezegging door de voorzitter van de commissie IBC, voor het eerst opduikt heeft het alle
kenmerken van een gelegenheidsargument. De Binnenrotte wordt in snel tempo van
nieuwe gevels voorzien. Een eigentijds monumentaal kunstwerk ter markering van het
ontstaan van onze stad kan de kroon op het werk zijn.
Wij horen graag steekhoudende argumenten voor een koerswijziging, nog liever zien we
enkele kordate stappen in de goede richting. Het einde van uw termijn als voorzitter is in
zicht. Van Hans Abelman begreep ik dat hij zelf ad interim functioneert. U zult er begrip
voor hebben dat we graag snel horen hoe de vork volgens u in de steel zit.
Vriendelijke groet,
Namens Comité Rotte-Dam
dr. Jan van den Noort
Bijlage: www.jvdn.nl/pages/Rotte-Dam.html
Afschrift: mevrouw Kuijper en Teenstra, de heer Hulman, Bolsius, De Vos, Van Wamelen,
Abelman en de lijsttrekkers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
_______________________________ www.jvdn.nl

_________________________________

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
afdeling BKOR
ons kenmerk 562/HA/mb
betreft kunstwerk Binnenrotte-Hoogstraat
De heer J. van den Noort
Sint Mariastraat 144a
3014 SR Rotterdam
19 mei 1999
Beste Jan,
Eind vorig jaar schreef je een brief naar directeur Centrum
Beeldende Kunst, H.Walgenbach, met een verzoek van
gedachten te wisselen over de realisatie van het
betreffende kunstwerk. In het verlengde van je verzoek kan
ik je als volgt informeren. In het voorjaar van 1997 heeft
de adviescommissie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte
van het Centrum Beeldende Kunst, versterkt met dS+V (RonaId
Volk) en West 8 (Adriaan Geuze) de opgave om een kunstwerk
te ontwikkelen nader onderzocht. Het formuleren van
randvoorwaarden, waaronder de belangrijke verwijzing naar
de historische context, het definiëren van de opdracht, de
te volgen procedure en financiële kwesties zijn uitgebreid
besproken. Dit leidde tot de volgende vaststellingen:
ambitie
De condities waarbinnen het beoogde kunstwerk zijn
betekenis en zeggingskracht moet vinden zijn niet gering:
in de grootse ruimte van het plein, waarvan het ontwerp
behoort tot de - ook internationaal - vooraanstaande,
eigentijdse vormgeving van de openbare ruimte, zal het
kunstwerk zich ook op afstand als 'Gestalt' moeten kunnen
manifesteren.
Er is de artistieke uitdaging om het kunstwerk te willen
zien als een interessante progressieve stap in de
ontwikkeling van het begrip 'monument'.
Inhoudelijk is er het gegeven dat op deze plek in de Rotte
de eerste dam is gelegd waarop Rotterdam is ontstaan. Om
aan de hiermee aangegeven ambitie te kunnen voldoen moeten
er hoge eisen gesteld kunnen worden aan de voorbereiding en
selectie van kunstenaar(s), onderzoek, ontwerp en
uitvoering.

opdrachtformulerinq
De kunstenaar wordt gevraagd op grond van eigen studie,
waarin nadrukkelijk rekening is gehouden met eigenschappen
en beperkingen van de locatie, de precieze ruimtelijke
plaatsing visueel te beargumenteren.
In de verschijningsvorm van het kunstwerk moet sprake zijn
van een eigentijdse interpretatie van het begrip
'monument', waarbij direct of indirect verwezen wordt naar
de historie van de plek. Het ontwerp zal tot stand komen
door middel van een intensief contact met betrokkenen
namens de opdrachtgever.
Het ontwerp wordt gepresenteerd door middel van tekst,
tekeningen, een model van de sculptuur in schaal 1:10 of
1:20 en een situatiemaquette.
Voor wat betreft de financiën stelde de adviescommissie
vast dat er een spanningsveld is tussen het ambitieniveau
en het nu aanwezige budget.
Het is vooral deze laatste vaststelling die veel
inventiviteit heeft gevraagd en heeft geresulteerd in het
volgende schema. Door het Centrum Beeldende Kunst is aan
wethouder Kunstzaken voorgesteld het beoogde kunstwerk op
de kruising Hoogstraat-Binnenrotte op de agenda van de
commissie Internationale BeeldenCollectie te plaatsen.
Bedoelde commissie adviseert in directe zin aan wethouder
en raadscommissie Kunstzaken over het zogenaamde Fonds
Stadsverfraaiing. Het is dit fonds dat de mogelijkheid
heeft het huidige budget te vermeerderen.
Het ligt in de bedoeling dat nog dit jaar de voorbereidende
fase wordt afgerond, zodat in 2000 de eerste stap naar
realisering van het kunstwerk kan plaatsvinden.
Ik zal je op de hoogte houden inzake de voortgang.
Uiteraard ben ik of Hans Walgenbach altijd bereid met je
over het onderwerp van gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet,
Hans Abelman
hoofd Beeldende Kunst
in de Openbare Ruimte
c.c. H. Walgenbach

Stadhuis
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

mr. J.H.A. van den Muijsenberg
wethouder van Milieu Buitenruimte
Verkeer en Vervoer Personeel en
Organisatie Informatiebeleid
telefoon (010)4896448

Aan het Comité Rotte-dam
t.a.v. de heer J. v.d. Noort
Sint Mariastraat 144a
3014 SR Rotterdam

ons kenmerk BPM.V.94/2755
uw brief van 25-04-1994 10-03-1994
betreft Kunstwerk Binnenrotte

datum 10 maart 1995

Geachte heer Van den Noort,
Door een overdaad aan werkzaamheden is beantwoording van uw
brieven van 10 maart en 25 april 1994 ten onrechte bij
herhaling uitgesteld en daardoor ernstig vertraagd. Ik bied
u hiervoor mijn oprechte excuses aan.
In uw brieven uit u de wens om, als comité, betrokken te
worden bij de selectie van een kunstwerk ter hoogte van de
Binnenrotte. Ik neem de vrijheid bij mijn beantwoording van
uw brieven eerst even in te gaan op uw verzoek aan de
gemeenteraad om middelen voor een dergelijk kunstwerk ter
beschikking te stellen.
Ik zend u daartoe een kopie van de notulen van de
vergadering van de raad van 10 maart 1994. U kunt hieruit
opmaken dat de eerste optie is om de kosten van een
dergelijk kunstwerk in te passen in het budget voor de
herinrichting van de Binnenrotte. Mocht dit onverhoopt niet
lukken, dan rust op mij een inspanningsverplichting om
extra middelen te vinden teneinde het kunstwerk te kunnen
realiseren.
Nu over de selectie van dit kunstwerk. Hier zullen in ieder
geval drie partijen bij betrokken zijn: de dienst
Stedebouwen Volkshuisvesting, het Centrum voor de Beeldende
Kunst en het architectenbureau West-8.

Onder het voorbehoud dat ons college van Burgemeester en
Wethouders uiteindelijk de opdracht zal formuleren en ik
hierover nog vooroverleg moet hebben met mijn collegawethouder Kombrink kan ik u hieromtrent het navolgende
zeggen.
Zowel de dienst Stedebouwen Volkshuisvesting als het
Centrum voor Beeldende Kunst heeft een goede traditie in
het voeren van overleg met belanghebbenden bij wijzigingen
in het aanzien van de stad. Ik ga er vanuit dat deze
traditie bij de selectie van het kunstwerk voor de
Binnenrotte gestand wordt gedaan.
Ik zal er bovendien op toezien dat bij gelegenheid van de
opdrachtformulering door ons college nog eens expliciet
wordt aangegeven dat belanghebbenden in de gelegenheid
worden gesteld hun inbreng te hebben bij de selectie van
het kunstwerk.
Voor wat betreft de bestrating heb ik bureau West-8 een
voorstel laten ontwikkelen om de loop van de Rotte te
visualiseren in hun ontwerp. Dit idee sprak mij immers
sterk aan. Beraad in mijn staf Buitenruimte over het
voorstel van West-8 leidde tot de unaniem getrokken
conclusie dat de herkenbaarheid van de voorgestelde
markering te gering was en afbreuk zou doen aan het gekozen
ontwerp. Er is daarom besloten tot integrale uitvoering van
de oorspronkelijke opzet. Het resultaat hiervan wordt
iedere dag meer zichtbaar.
In de nog uit te werken opdracht voor het kunstwerk zal
aangegeven worden dat dit kunstwerk een herkenbare
historische verwijzing dient te bevatten. In de hoop u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,
met de meeste hoogachting,
wethouder Milieu en Buitenruimte, Verkeer en Vervoer
mr. J.H.A. van den Muijsenberg,
Bijlage: 1
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XX. Het voorstel tot wijziging van het besluit, houdende

Gelukkig hebben de marktkooplieden en hun belangenverenigingen

aanwijzing van de plaatsen waar markt zal worden gehouden en

op een uitstekende wijze aan de totstandkoming van de indeling

tot intrekking van het besluit verplaatsing Centrummarkt.

van deze nieuwe Centrummarkt bijgedragen, terwijl de

(Volgnr. 52) (Nr. 295 van de lijst).

ontwerpende diensten, na ruime inspraak, een goed produkt
hebben geleverd.

De VOORZITTER. Mevrouw Kuijper en de heer Van Heest hebben bij

Ik zeg dit allemaal, omdat de V.V.D.-fractie van mening is dat

dit voorstel het woord gevraagd.

de Centrummarkt een belangrijke functie in deze stad heeft. In
de eerste plaats is de Centrummarkt als grootste markt van

Mevrouw KUIJPER (pvda). Mijnheer de voorzitter. Ik wil slechts

Nederland van economisch belang - ik wijs op de

op één onderdeel ingaan, omdat onze fractie graag met het ons

werkgelegenheid - en ten tweede mag de attractieve waarde van

voorgelegde voorstel, dat in de commissie uitvoerig is

de markt niet uit het oog worden verloren.

besproken, instemt. In het stuk is nog sprake van één

Voorts is bij de ontdekking van zeer oude delen van onze stad

onduidelijkheid die wij graag opgehelderd willen zien. Deze

tijdens de graafwerkzaamheden voor de tunnel de historische

onduidelijkheid is nog vergroot door wat wij in de b. en

waarde duidelijk gebleken. De voorgelegde plannen bevatten

w.-berichten over hetzelfde onderwerp, te weten het kunstwerk,

geen voorstel dat de oude loop van de Rotte aangeeft. Daar

hebben gelezen. Ik zou graag van de wethouder willen horen hoe

hierover in de commissie voor Milieuzaken, Buitenruimte,

het precies zit en wil niet onvermeld laten hoe wij ertegen

Verkeer en Vervoer wel discussie heeft plaatsgevonden, zou

aankijken. Wij vinden ten eerste dat er een kunstwerk moet

ik graag van de wethouder willen horen of hieraan bijvoorbeeld

komen en ten tweede dat het woord 'dam' of andere woorden in

door het opnemen van de oude loop in een afwijkende kleur in

de bestrating niet het kunstwerk betreffen waar wij het over

de bestrating, inhoud kan worden gegeven.

hebben, want wij doelen op een monumentaal kunstwerk. Ten

Het college stelt voor een kunstwerk ter hoogte van de

derde doen wij vandaag geen uitspraak over een aan te brengen

Hoogstraat te doen aanbrengen. De V.V.D.-fractie is daar een

kunstwerk en over degene die het moet vervaardigen. Dat zal op

voorstandster van, maar zou wel graag zien dat dit kunstwerk

de hier gebruikelijke manier met inschakeling van mensen die

een relatie heeft met de plaats van de oude stadswal op die

er verstand van hebben, worden bedacht, uitgewerkt en

lokatie alsmede met de dynamiek van de markt. Het kunstwerk

besloten. In de vierde plaats biedt het budget dat nú voor

moet passen in de sfeer van de lokatie op zowel marktdagen als

de inrichting van de Binnenrotte beschikbaar is, naar onze

andere dagen.

mening geen ruimte om daaraan geld voor het kunstwerk te

Nog één opmerking over het budget. De V.V.D.-fractie kan zich

onttrekken, terwijl dat wel de strekking van het raadsstuk

voorstellen dat er voor het kunstwerk niet wordt geput uit het

lijkt te zijn. Wij vinden ook dat er een kunstwerk moet komen

reguliere budget voor de aanleg van de markt, maar dat

dat ècht wat voorstelt. Dit betekent dat dat het een

separaat - mevrouw Kuijper heeft hiervoor een voorstel gedaan

en ander zal kosten. Wij hebben zoëven tot onze eigen

- naar middelen wordt gezocht. Wij zijn van mening dat

verrassing enige ruimte gevonden, te weten f 1,8 miljoen, in

het niet ten koste mag gaan van het nu voorgelegde plan.

het Investeringsfonds buitenruimte om de Laurenstoren op te
knappen. Wanneer de Binnenrotte gereed is, zal ook de

De VOORZITTER. Het woord is aan wethouder Van den Muijsenberg

Laurenstoren klaar zijn. Die verbinding ligt hier ook, want

voor de beantwoording.

het zou tevens aardig zijn als het kunstwerk er kan staan
wanneer die andere werkzaamheden zijn voltooid. Mij dunkt dat

De heer VAN DEN MUIJSENBERG (vvd) (wethouder). Mijnheer de

f 300.000,- of iets in die orde van grootte op een bedrag van

voorzitter. Ik ben blij dat wij het uiteindelijk in grote

f 1,8 miljoen zou moeten kunnen worden gevonden. Ik hoop dat

lijnen eens zijn geworden over zowel het buitenruimte-ontwerp

de wethouder het met mij eens is. Dan is ons laatste punt

als het indelingsplan voor de markt. Dat is met veel vijven en

opgehelderd en kunnen wij met ons allen enthousiast over het

zessen gebeurd, maar ik zou willen zeggen: eind goed, al goed.

voorstel zijn.

Wat de vraag van mevrouw Kuijper over het kunstwerk betreft,
moet ik zeggen dat zij gelijk heeft als zij constateert dat er

De heer VAN HEEST (vvd). Mijnheer de voorzitter. Het voorstel

binnen de ramingen voor dit plan geen geld voor een kunstwerk

tot het terugbrengen van de Centrummarkt naar haar oude plaats

is, terwijl iedereen vindt dat dat kunstwerk een integraal

zou vandaag een hamerstuk kunnen zijn. De V.V.D.-fractie is

onderdeel van het ontwerp moet zijn. Dit betekent dat er extra

echter van mening dat deze markt meer verdient dan een

middelen zullen moeten worden gevonden om het kunstwerk te

hamerslag. Terugkeer naar de oude lokatie betekent immers ook

realiseren. Het lijkt mij goed dat wij daar even de tijd voor

een belangrijke stap in het herstel van de Binnenrotte na de

nemen in die zin dat wij het kunstwerk niet één, twee, drie op

enorme ingreep die met de werkzaamheden voor de aanleg van de

de Binnenrotte realiseren en de immense ruimte zo de kans

spoortunnel gepaard is gegaan. Het betreft een kwalitatieve

geven zich te zetten, en dat wij daarna in alle rust en

verbetering van de binnenstad. Het oude aan de lokatie

uiteraard in goed overleg met het CBK (Centrum voor de

Binnenrotte is de naam, verder is alles nieuw aan deze

Beeldende Kunst) en alle anderen die erbij moeten worden

lokatie.

betrokken, beslissen over de inzet die wij voor de realisering

van het kunstwerk willen kiezen. Dit kunstwerk moet ook een

Coolsingel naar - naar ik meen - de Binnenrotte en van de

zekere historische betekenis hebben. In die zin hebben wij er

Binnenrotte naar het Grotekerkplein, en hij heeft naar ik heb

in de commissie over gesproken.

begrepen ook nog een tijdje in de tuin van museum Boymans-Van

Het woord 'dam' is in de commissie eveneens aan de orde

Beuningen gelegen.

geweest, maar zit niet meer in het ontwerp. Dit woord zou in

Wij moeten hem nu maar rustig op het plein laten staan.

gotische letters worden ingestraat. Daar de commissie
indertijd vond dat dit bepaald niet als kunstwerk mocht worden

De VOORZITTER. Bestaat er behoefte aan een tweede termijn?

aangemerkt, is dat woord uit het ontwerp verdwenen.
Mevrouw Kuijper heeft ten aanzien van de Laurenstoren

Mevrouw KUIJPER (pvda). Mijnheer de voorzitter. Nog een klein

opgemerkt dat wij geld hebben gevonden om het herstel ervan in

puntje op de i. Ik ben blij met de bereidheid van de wethouder

de komende tijd goed te regelen. Ik zeg de raad toe dat ik

dat hij op de door mij gewenste wijze met de kwestie wil

diezelfde moeite ook zal doen om het kunstwerk te realiseren.

omgaan. In het raadsstuk staat: 'Wij' - het college - 'hebben

Na een raming volgt er per slot van rekening nog een

besloten dat de kosten van het kunstwerk, waarvoor wij u te

aanbesteding. Als wij er even de tijd voor nemen het juiste

zijner tijd een voorstel zullen voorleggen, ten laste moeten

kunstwerk op de juiste plaats te krijgen, hebben wij de

komen van onderstaande dekkingsmiddelen.', maar wij hebben nu

gelegenheid dit zorgvuldig te bekijken. Ik garandeer dat er,

afgesproken dat wij daar enigszins van zullen afwijken.

wanneer wij de historische daad begaan om de gemeente
Rotterdam op te heffen, een kunstwerk op de Binnenrotte

De heer VAN DEN MUIJSENBERG (vvd) (wethouder). Waar niet

staat.

is,...

Naar mijn mening heeft de heer Van Heest de spijker op de kop

De heer VAN HEEST (vvd). Mijnheer de voorzitter. Uit het

geslagen toen hij het over de historische, de economische en

antwoord van de wethouder op mijn suggestie iets aan de

de attractiewaarde van de markt had. Bovendien heeft hij

bestrating te doen heb ik begrepen dat daar haken en ogen aan

gesproken over de historische component namelijk de loop van

zitten. Volgens mij is het op een markt niet ongebruikelijk

de Rotte. Ook in de commissie is de vraag besproken of het

dat daar haken en ogen zijn, want dat is voor het vastzetten

mogelijk is de loop van de Rotte in het bestratingsplan van de

van de kramen best handig. Mijns inziens mag dat geen bezwaar

Binnenrotte op te nemen. Dat leek een zeer praktische

zijn er nog even over na te denken iets aan de bestrating te

oplossing, omdat het weinig méér kost, terwijl wij daar toch

doen. Ik wil dat nadrukkelijk bepleiten en hoop dat de raad

een historisch accent kunnen leggen. Ik heb hierover

zich erbij kan aansluiten dat wordt bekeken of de loop op de

gesproken met degenen die zich met het ontwerp bezighouden en

een of andere manier - het zal zorgvuldig moeten worden

daarbij is mij gebleken dat er nogal wat haken en ogen aan

ingepast - in de bestrating van de Binnenrotte gemarkeerd kan

zitten. Als de raad het een goed idee vindt om serieus te

worden. Ik vind dit een zeer aantrekkelijke gedachte.

bekijken of een dergelijke oplossing binnen de voorgestelde
raming haalbaar is, wil ik dit met de uitspraak van de raad in

De heer VAN DEN MUIJSENBERG (vvd) (wethouder). Wij nemen die

de hand graag nog eens onder de aandacht van de ontwerpers

mee.

brengen. Zoals gezegd, zitten er naar hun mening nogal wat
haken en ogen aan dit idee, maar wellicht kunnen die worden

De VOORZITTER. Het zal dus geregeld worden op een verantwoorde

overwonnen. Ik vind het door de heer Van Heest geschetste

en mede door u verder te bepalen manier.

beeld bijzonder aardig: instrating van de loop van de Rotte in
die immense lap van de Binnenrotte, want het is inderdaad een

Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming

immense lap. Als de raad dit een creatieve gedachte vindt, wil

aangenomen.

ik die graag meenemen.
De raad zal wellicht hebben begrepen dat het Grotekerkplein
indirect deel van het totale project uitmaakt. Wij zullen,
zoals ik vanmorgen in de commissie voor Milieuzaken,
Buitenruimte, Verkeer en Vervoer heb gezegd, proberen de
financiën daarvoor in de jaarschijf 1995 van de
buitenruimteplannen mee te nemen. Dit betekent dat het
Grotekerkplein op de lijst zal komen te staan, maar dat wij in
de commissie nog over de prioriteiten zullen moeten
discussiëren. Mijns inziens is het de bedoeling van ons
allemaal dat de Binnenrotte, het Grotekerkplein en de
Laurenstoren er in de loop van 1995/1996 spic en span en
prachtig bij zullen staan.
Naar mijn mening is iedereen het erover eens dat wij Erasmus
niet moeten verplaatsen van het Grotekerkplein naar de
Binnenrotte. De man krijgt zijn boek nooit uit. Hij is al
verplaatst van de Binnenrotte naar de Coolsingel, van de

Rotterdam, 13 september 1993
Gemeenteraad van Rotterdam,
Coolsingel 40,
3011 AD Rotterdam.
OPEN BRIEF
Op 30 augustus jl. schreef een twintigtal Rotterdammers een open brief aan de gemeenteraad
van Rotterdam. Daarin ventileerden zij hun kritiek op de plannen voor de herinrichting van het
Binnenrottegebied. De Binnenrotte wordt in de plannen weliswaar gepresenteerd als de
historische spiegel van de stad, maar in het uitgewerkte voorstel is daar nauwelijks wat van
terug te vinden.
Wij zijn het eens met hun conclusie dat het een gemiste kans is als de historische rijkdom van
het Binnenrottegebied zo weinig wordt benut. In de plannen zou veel duidelijker naar voren
kunnen komen waar de Rotte heeft gestroomd en waar de Rotte-dam lag: 'Op die manier wordt
een minimale basis gelegd voor de (h)erkenning van de historische potentie van het gebied.' Wij
vinden dat de elementen die het historische belang van de plek kenbaar maken opnieuw op
hun haalbaarheid moeten worden beoordeeld. Rotte en dam behoren in de plannen een
hoofdrol te spelen.
Tot nu toe had de ontwikkeling van ideeën voor het Binnenrottegebied in hoofdzaak
binnenskamers plaats. Door deze open brief willen we u ervan doordringen dat de
herinrichting van het oude stadshart ons allen aangaat.
Vriendelijke groet,
Bewonersorganisatie Afrikaanderwijk

Bewonersorganisatie Oud Mathenesse/

Bewonersvereniging Agniesebuurt

Het Witte Dorp

Huurdersvereniging Alexanderpolder

Bewonersorganisatie Het Oude Noorden

Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid

Aktiegroep Het Oude Westen

Bewonersorganisatie Bloemhof

Bewonersorganisatie Overschie (BOOS)

Bewonersorganisatie Carnisse

Bewonersorganisatie Pendrecht

Aktiegroep Cool

Bewonersvereniging Pernis

Bewonersorganisatie Feijenoord (BOF)

Bewonersvereniging Provenierswijk

Vereniging van huurders Heijplaat

Stichting Wijkbelangen

Bewonersorganisatie Hillesluis

Scheepvaartkwartier/ Het Nieuwe Werk

Sociaal Wijkopbouworgaan Hoogvliet

Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek

Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier

Bewonersorganisatie Tarwewijk

Wijkorgaan Kralingseveer

Bewonersorganisatie Vreewijk

Bewonersorganisatie Middelland

Bewonersorganisatie Wielewaal

Aktiegroep Het Nieuwe Westen

Bewonersorganisatie Zevenkamp

Bewonersorganisatie Oud-Charlois

Bewonersorganisatie Zuidwijk

Info: Aktiegroep Cool, Witte de Withstraat 29/31, 3012 BL Rotterdam (010-4121787)

Rotterdam, 30 augustus 1993
Gemeenteraad van Rotterdam,
Coolsingel 40,
3011 AD Rotterdam.
OPEN BRIEF
De aanleg van de Rotterdamse spoortunnel vordert gestaag. De kilometerslange bouwput,
die enige jaren de binnenstad domineerde is al weer gevuld met vele kubieke meters zand;
de 'Rits van Rotterdam' is dicht. De sloop van het negentiende-eeuwse spoorwegviaduct
laat nu niet lang meer op zich wachten. En als de slopershamers straks weer worden
_

weggeborgen heeft Rotterdam de beschikking over een kolossaal plein van ongeveer 600
meter lang en 60 tot 100 meter breed, midden in de stad. Twee maal per week zal de markt
er neerstrijken en de rest van de week is het een groot, open en leeg plein.
Bijna niets wijst erop dat hier het riviertje de Rotte stroomde. Hoewel veel
Rotterdammers weten dat onze stad zijn naam dankt aan een dam in de Rotte zijn er
weinigen die beseffen waar dat dan wel was. De Rotte is immers bij de aanleg van h e t
spoorwegviaduct (1874) uit de stad verbannen en ons voorstellingsvermogen wordt
behoorlijk op de proef gesteld als we in de Hoogstraat de 750 jaar oude Hoge Zeedijk van
Schieland (1240) moeten herkennen. Kortom: de historische dimensie van de plek is groot
maar door de tand des tijds vrijwel onherkenbaar geraakt.
Bureau West 8 landscapearchitects, dat opdracht kreeg om het gebied in te richten, was
ook die mening toegedaan: 'De Binnenrotte is het wonderlijke produkt van een
dramatische reeks historische ingrepen en voorvallen ... In stedebouwkundig opzicht is
het Binnenrottegebied de spiegel van de Rotterdamse geschiedenis ... Het gebied is niet
zozeer de voorkant, het bestuurlijke, economische of culturele gezicht van de stad maar
het geweten van Rotterdam.' In het ontwerp voor de inrichting van het Binnenrottegebied
koos West 8 daarom voor het aanbieden van een kaleidoscoop van historische objecten: de
dam in de Rotte (13de eeuw), de Laurens-kerk (15de-17de eeuw), het standbeeld van
Erasmus (17de eeuw), een deel van het spoorwegviaduct (19de eeuw), de huidige
bebouwing (20ste eeuw) en een kijkje in de spoortunnel (21ste eeuw).
Maar de voorstellen werden afgeschoten en bijgezet in de galerij van goede bedoelingen.
Ook het idee om een stukje Rotte op die plaats terug te brengen stierf een vroege dood. Het
veel goedkopere voornemen om de letters d, a en m in de bestrating bij de Hoogstraat te
verwerken vormt nog de enige zwakke schakel tussen het heden en dat memorabele
jaartal 1240. Er wordt zo geen wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de
historische potentie van deze plek in onze stad.

De dam is belangrijk voor de identiteit van Rotter-dam. Door er het beeld van de Rotte
aan toe te voegen wordt de dam herkenbaar. Het verdient daarom voorkeur om ideeën te
ontwikkelen die duidelijk maken waar de Rotte heeft gestroomd en waar de Rotte-dam
lag. Op die manier wordt een minimale basis gelegd voor de (h)erkenning van de
historische potentie van het gebied.
Tot nu toe had de ontwikkeling van ideeën voor het Binnenrottegebied in hoofdzaak
binnenskamers plaats. Wij dringen er met klem op aan dat de elementen die h e t
historische belang van de plek kenbaar maken opnieuw op hun haalbaarheid worden
beoordeeld. Rotte en dam behoren in het nieuwe stuk een hoofdrol te spelen. Het plan om
de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam te reduceren tot drie letters in de bestrating is
naar onze mening echter beslist een te magere oplossing.
Vriendelijke groet,

Marrie Bot (fotograaf)
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