
XXXX

XXXX

XXXX

XXXX



2 3

3 Voorwoord - 3 Inhoud
4 Inleiding - 5 Spiegels
9 Ontluikende stadscultuur
11 De verbeelding van Rotterdam
21 De verbinding tussen  
stadscultuur en cultuurstad
25 Verdieping door aansluiting 
bij het verleden 27 Literatuur 

Opnieuw liet ik mij inspireren door  

oer evenementen als Rotterdam Ahoy’  

en E55, die het succes van de weder

opbouw vierden met werk van jonge 

architecten en kunstenaars als Van 

den Broek en Bakema, Gerrit Rietveld, 

Dolf Henkes en Karel Appel.  

Deze grote talenten maakten deze 

evenementen tot proeftuin van een 

nieuwe toekomst.

In gesprek met Jantje Steenhuis,  

directeur van het gemeentearchief, 

vroeg ik me af of dat de stadscultuur van 

Rotterdam was en of dat verbindingen 

zijn die evenementen ook nu nog  

zouden kunnen en moeten leggen? 

Tot mijn enthousiasme leidde dat 

gesprek tot dit essay, een verkenning 

van de relatie tussen de stadscultuur 

en de festivals in de stad, geschreven 

Een goed evenementenbeleid is geworteld in de stad en diep verbonden met  

de karak tertrekken, de geschiedenis en de cultuur van de stad. Met die over tuiging 

in gedachte, nadenkend over de wijze waarop we ons beleid konden aanscherpen 

en verdiepen, bracht ik deze zomer een bezoek aan het Rotterdamse Gemeente

archief. Daar ligt een schat aan informatie over de festivals die de geschiedenis 

en identiteit van Rotterdam markeren, typeren en illustreren. 

door Els van den Bent en René Spork. 

Ik dank hen zeer voor de genereuze 

wijze waarop ze het idee omarmd 

hebben en hun kennis met ons  

hebben willen delen.

Uit ieder publieksonderzoek dat wij 

laten uitvoeren blijkt de grote trots en 

betrokkenheid van de Rotterdammers 

bij ‘hun’ festivals en evenementen. 

Zoals een van hen het zo treffend  

uitdrukte: ‘Met de festivals vieren we 

dat we Rotterdammer zijn’. Dat willen 

we zo houden en wij hopen dat dit 

boekje een nuttige en inspirerende  

bijdrage levert aan het continue 

gesprek over de wijze waarop dat 

gerealiseerd kan worden. 

Johan Moerman

Directeur Rotterdam Festivals
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De verwoesting van de binnenstad  

op 14 mei 1940 en de beslissing om 

niet te herbouwen maar te vernieuwen 

hebben vanaf de jaren zeventig, 

samen met de naar het westen 

opgeschoven havenactiviteit, een 

breuk veroorzaakt met het historische 

stadsbeeld. Rotterdam moest en blijft 

zichzelf steeds opnieuw uitvinden. 

Maar wat is Rotterdam en wat wil 

het zijn en hoe verhouden spontane 

stadscultuur en cultuurstad zich 

tot elkaar?  ‘Rotterdam durft’ is een 

recente slogan, maar wat durft  

Rotterdam? Is dat het toepassen  

van de ‘Rotterdamwet’ of de durf 

grootstedelijk te zijn, een ambitie  

die al stamt uit het Interbellum?  

Is Rotterdam een internationale 

havenstad met een ruime blik op de 

wereld, een metropool, ‘kantelend in  

het tegenlicht’? De jongste decennia 

heeft het bestuur van Rotterdam  

zijn uiterste best gedaan om van  

het weerbarstige Rotterdam een 

cultuurstad te maken. Festivals en 

evenementen spelen daarin een be

langrijke rol. Met de festivals vieren we 

onze stedelijke identiteit, grootschalig  

en multicultureel. De festivals en 

evenementen zijn altijd verbonden 

geweest met de stad en tekenen 

Rotterdam overtreffelijk: Rotterdam, 

Rotterdammer, Rotterdamst.

De ambities reikten al snel verder 

dan Rotterdam, van nationaal tot 

internationaal, waarbij kwaliteit gaat 

boven kwantiteit. Toch is het, dat juist 

op het snijvlak van internationale 

ambities en verbondenheid met de 

stad, verwatering optreedt. Vergelijk

bare steden investeren internationaal 

fors in hun evenementen. Wat blijft 

er in die concurrentiestrijd nog over 

van het heldere Rotterdamse profiel? 

Wat is de betekenis van evenementen 

voor de stad, los van inkomsten en de 

versterking van trots op de stad?

Er is behoefte aan een aangescherpt, 

 inspirerend kader voor het 

evenementen beleid. Een kader  

waar binnen de evenementen een 

relevante en stimulerende bijdrage 

zullen leveren aan de ontwikkeling  

en de aantrekkelijkheid van de stad. 

Rotterdam kan zijn voortrekkersrol  

op evenementengebied behouden  

en uitbouwen, rekening houdend  

met het precaire evenwicht tussen 

overlast en draagvlak.  

Juist festivals en evenementen,  

van nationale of internationale allure, 

die aansluiten bij de identiteit van de 

stad geven betekenis aan die identiteit 

en bevorderen de samenwerkings

verbanden in de stad. Die identiteit 

is overigens niet eendimensionaal 

of statisch en moet van tijd tot tijd 

worden ’geijkt.’ Over de stadsidentiteit 

en de rol en betekenis van festivals en 

evenementen voor ‘het weefsel van 

de stad’ gaat het navolgende essay. 

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, wat is er toch met Rotterdam aan de hand? 

Ter gelegenheid van het 10jarig ambtsjubileum van burgemeester Bram Peper 

in 1992 nam het directeurenoverleg van de Rotterdamse kunstinstellingen het 

initiatief voor een bundel opstellen met de titel De Rotterdamse cultuur in elf 

spiegels. In die bundel staat de paradox stadscultuur versus cultuurstad centraal. 

De cultuurstad wordt daarin gedefinieerd als een stad waarin welbewust 

culturele voorzieningen worden opgericht in de veronderstelling dat die zullen 

gaan wortelen in de stad; door de hoeveelheid en wisselwerking zal daardoor 

een hecht cultuurleven ontstaan waarmee een stadscultuur bewust wordt 

gecreëerd. Stadscultuur daarentegen is de vanzelf groeiende cultuur die zich 

autonoom ontwikkelt en uit de stad voortkomt. In deze paradox zou Rotterdam 

het type cultuurstad vertegenwoordigen, allereerst omdat Rotterdam na de 

oorlog zijn culturele voorzieningen van de grond af opnieuw heeft moeten 

opbouwen, maar ook omdat het nog steeds de drang heeft om steeds weer 

nieuwe voorzieningen daaraan toe te voegen om een complete culturele stad 

tot stand te brengen. Deze ontwikkeling beleefde haar hoogtepunt in 2001,  

het jaar waarin Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa was.
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Historicus Willem Frijhoff schrijft in  

genoemde bundel dat Rotterdam  

een eigen stadscultuur moet ontwik

kelen voordat het een cultuurstad  

kan worden. Het moet over zichzelf 

leren praten, als een stad die was,  

is en wordt, die bestaat uit mensen  

uit verschillende culturen met  

verschillende verlangens. Hij ziet niets 

in megalomane verkooppraatjes over 

metropool en haven, die bestaan 

uit normen, macroeconomisch en 

‘wensdenken’. Geen van alle zijn 

ontleend aan de werkelijkheid, niet  

hoe de mensen ermee omgaan en  

hoe ze worden beleefd.

In Rotterdam is de annexatie van  

omliggende dorpen, de bakermat  

van de latere deelgemeenten, nog 

goed herkenbaar. Schiebroek en 

Hillegersberg werden pas tijdens de 

Tweede Wereldoorlog bij Rotterdam 

getrokken en zeer recent viel het  

besluit tot de aansluiting van  

Rozenburg bij Rotterdam. 

Hein van Haaren, onder meer  

voormalig directeur Academie voor 

Beeldende Kunsten in Rotterdam  

en voorzitter Rotterdamse Kunst

stichting, karakteriseert in de 

genoemde bundel Rotterdam met zijn 

‘import’ uit het omliggende platteland 

als volgt. “Een belangrijk deel van de 

stadsbevolking komt uit die waarden, 

waar niet de mens maar een bijzonder 

strenge God regeert. Dat is een kant 

van Rotterdam die sterk aanwezig is 

in de stadscultuur: tussen Maassluis 

en de Alblasserwaard regeert zo een 

wereld die niet stedelijk is. Dat proeft 

men in de stad. Hij wijst er verder op 

dat Rotterdam afwijkt van andere 

middelgrote Europese steden als 

Frankfurt, Milaan en Barcelona 

doordat het pas laat en in noodtempo 

een grote stad is geworden. De eerste 

groeistuip, met minstens een factor 3, 

plaatst hij tussen 1850 en 1900.  

De economische groei na 1945 

ver oorzaakte een tweede golf van 

immigranten. De derde golf van de 

jaren tachtig leidde tot een migran

tenbevolking van 36,2% in 1990. Zo’n 

massale immigratie in korte tijd tekent 

in zijn ogen de cultuur van een stad.

Hans Schoots, voormalig directeur 

van de openbare bibliotheek in  

Rotterdam, nam het modernisme in 

de jaren twintig, met de architectuur 

van JJP Oud en andere architecten  

van het Nieuwe Bouwen en De 

Stijl, als aanknopingspunt voor zijn 

bijdrage. Het Nieuwe Bouwen was 

volop in de Rotterdamse bouwpraktijk 

doorgedrongen waardoor de 

Rotterdammer een ontheemde werd in 

zijn eigen stad. Het functionalisme van 

die stroming bood onvoldoende basis 

voor de bloei van cultureel stadsleven, 

dat het nu eenmaal niet kan stellen 

zonder duistere hoeken, doodlopende 

stegen en rokerige lokalen, waar het 

onverwachte en onvoorspelbare kan 

broeien. In zijn ogen wordt de westerse 

cultuur steeds mede gedragen door 

individuen en groepen die zich in de 

marge ophouden, met één been buiten 

de samenleving. Juist de poging te 

ontsnappen aan de routine van de 

massamens is vaak een bron van grote 

creativiteit gebleken. Bovendien, ook in 

de massamens zelf schuilt een individu 

dat wil leven. Rotterdam, dat zo lang 

had vastgehouden aan dat functio

nalisme, moet daarom de romantiek 

weer in de stad terug zien te halen, als 

voorwaarde voor een grootstedelijke 

cultuur. Dat betekent een voortgaande 

confrontatie met de modernistische  

erfenis. Mondriaans ‘evenwichtige 

tegen stelling van gebouwen,  

constructies en lege ruimten’ leidt  

niet naar het paradijs maar naar de 

verstikkingsdood.

Tja, hoe haal je de romantiek terug in 

de grootstedelijke cultuur. Het is goed 

om eerst nog wat andere kenmerken 

van de stedelijke cultuur te benoemen. 

In zijn essay voor de bundel Rotterdam 

naar 2005 maakt Anton Zijderveld 

een duidelijk verschil tussen  

economische en politieke cultuur. 

Voor de economische cultuur grijpt 

hij terug naar de oorspronkelijke basis 

van steden, die hij beschrijft als een 

functioneel solidariteitsverband uit

sluitend gebaseerd op economische, 

rationele belangen. Naarmate de 

steden succesvoller werden ontstond 

ook een stedelijk chauvinisme, dat 

nu nog voornamelijk voortleeft in de 

voetbalstadions: FeyenoordAjax  

(of andersom) is de klassieker. 

Als geen andere stad in Nederland 

wordt Rotterdam economisch  

gekenmerkt door een deltacultuur: 

economisch afhankelijk van het 

achterland, vaak buiten de eigen 

landsgrenzen, en opener en flexibeler 

dan een eilandcultuur. Maar stedelijk

heid omvat behalve economische ook 

politieke cultuur. De oorspronkelijke 

stadsburgers ontwikkelden zich tot 

een klasse die adel, geestelijkheid en 

boeren overvleugelde. In deze civic 

culture of burgercultuur staat 

de actieve participatie van de  

burgers in het stadsbestuur centraal. 

Het Rotterdamse nee in 1995 bij het 

referendum over de stadsprovincie 

waarbij werd voorgesteld de stad  

in mootjes te hakken getuigt volgens 

Zijderveld van een levendige burger

cultuur. Om die levendig te houden 

is een stadscentrum nodig waarvan 

dag en nacht economische, culturele 

en sociale impulsen uitgaan naar de 
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rest van de stad en de regio. Waar een 

verwarrend demografisch mengsel van 

mensen woont, waar onderwijs genoten 

kan worden in alle disciplines, waar 

cultuur genoten kan worden, buiten 

en binnen. Er is flaneerruimte nodig, 

boulevardfuncties langs de Maas en in 

de stad. Zijderveld typeert Rotterdam 

als open, flexibel en daadkrachtig, 

waardoor het toekomst heeft..

Flaneren over de Boompjes, zou  

dat niet romantisch zijn... Wie ooit  

een bezoek heeft gebracht aan  

Rotterdams zusterstad Sjanghai  

weet dat daar elke avond drommen 

mensen over de Bund langs de rivier 

heen en weer lopen. Aan de overkant 

is het zakencentrum Pudong met  

zijn hoogbouw en supermoderne  

architectuur. ‘Disneyarchitectuur’ 

in de ogen van sommigen, maar wel 

spectaculair en ’s avonds ‘tussen 

kunst en kitsch’ verlicht. Het oogt  

er warm, sfeervol, veilig en grootste

delijk, waarmee de Boompjes in het 

avondlicht een schril contrast vormen. 

En toch is er iets veranderd in en aan Rotterdam. Het imago – tot zeker aan de 

jaren tachtig – van een koude kille werkstad bestaat niet meer. Uit een enquête 

in 1988 bleken veel mensen bewust voor Rotterdam als woon en werkplaats 

te kiezen. Een derde van de ondervraagden, merendeels jong en hoogopgeleid, 

gaf als reden aan dat ze grootstedelijk wilde leven. Zo vestigde Rem Koolhaas 

in 1978 zijn Office for Metropolitan (!) Architects in Rotterdam omdat hij, zoals 

hij later vertelde, instinctief aanvoelde dat er een cultureel klimaat aan het 

ontstaan was. En daarmee bedoelde hij niet de cultuur met hoofdletter C, maar 

een stadscultuur, zonder tegenstelling tussen werk en havenstad aan de ene 

kant en cultuurstad aan de andere. Juist de mengeling van die twee zorgde voor 

een kosmopolitisch karakter. Dat trok vooral kunstenaars, architecten, ontwerpers 

en mensen met banen in de culturele sector aan. In gesprekken met Patricia 

van Ulzen, gepubliceerd in haar Dromen van een metropool, motiveerden

ze hun keuze met typeringen als grootstedelijkheid, ruimte, dynamiek, zakelijk-

heid en moderniteit, terwijl ze Amsterdam afdeden als provinciaals, benauwd, 

ingeslapen, zweverig en ouderwets. Rotterdammers zouden harde werkers zijn, 

Amsterdammers praatten alleen maar, Rotterdammers werkten graag samen, 

Amsterdammers waren competitief. De ondervraagden bleken zich kortom  

te bedienen van clichés waarin ze echt geloofden. Hoewel Rem Koolhaas  

bekende Rotterdam niet echt goed te kennen, zei hij te beseffen dat het  

een nogal vormeloze stad was en in sterke mate een woestijn, waarin een  

interessante nieuwe stadscultuur ontwaakte. 
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Een ontluikende stadscultuur moet worden gekoesterd en niet gesmoord  

in een inkomenskordon rondom wijken, veiligheid boven privacy en een  

Rotterdamcode die het Nederlands als ‘straattaal’ verplicht. Het verzet van  

veel Rotterdammers tegen de gevestigde politiek, culminerend in de  

zogenaamde Fortuynrevolte (2002), lijkt voort te komen uit een botsing  

tussen de stads cultuur en de van boven opgelegde culturele stad, een  

botsing tussen werkelijkheid en wenselijkheid. 

Was Rotterdam al sinds 1990 een laboratorium voor politici en sociologen, 

waarin ‘problemen’ werden geanalyseerd die om ‘experimentele oplossingen’ 

vroegen, sinds Pim Fortuyn staat de stad plotseling in het brandpunt van  

de (inter)nationale media belangstelling. Die bijna exclusieve aandacht voor 

‘problemen’ hindert de natuurlijke ontwikkeling van de kosmopolitische  

culturele stad en maakt het wel erg lastig om het ‘verhaal Rotterdam’ op  

een positieve manier te vertellen. Dat vraagt om ambitie met heldere doel

stellingen voor de havenstad die haar vensters op de wereld wijd openzet. 

Hoe ziet Rotterdam zichzelf? Op welke manier en op welke terreinen wil de 

stad zich profileren en past die profilering bij de stadscultuur? Wat kenmerkt de 

Rotterdamse stadscultuur?

Rotterdam is geen miljoenenstad. Het 

centrum zindert ’s avonds niet zoals in 

New York, Parijs, Berlijn en Sjanghai. 

Toch afficheert de stad zich van 

oudsher als metropool. Zelfs de breuk 

in die traditie in de jaren zeventig, toen 

de stad kleinschaligheid propageerde 

en wilde afrekenen met het imago 

van kille, winderige en zakelijke stad, 

werkte contraproductief. Want 

tegelijkertijd roemde een groep van 

Rotterdamse architecten, vormgevers, 

kunstenaars, cultuurspecialisten,  

en horeca en culturele ondernemers 

juist het grootse en weidse als ken

merken van een wereldstad. Daarbij 

grepen zij waarschijnlijk onbewust 

terug op de grootstedelijke aspiraties 

van Rotterdam in de negentiende 

eeuw, het interbellum en de weder

opbouwperiode. Zonder het goed te 

beseffen trokken ze de ontwikkeling 

door die al eerder was ingezet, maar 

die begin jaren zeventig dreigde  

te smoren in ‘gezelligheid.’

’s Nachts rijdend over de ‘Van  

Brienenoord’ heeft Rotterdam  

inderdaad iets van een metropool. 

Wil Rotterdam echt grootstedelijk zijn 

dan zal de stad zich koersvast moeten 

tonen en krijgt het ‘een passende 

jas.’ Een verlaten Coolsingel rond 

middernacht, is dat grootstedelijk of 

veilig? Is dat wat Rotterdam wil? Hoe 

‘verkoopt’ Rotterdam zich eigenlijk 

aan de buitenwereld? 

Een terugblik leert hoe de stad zelf 

met grote tentoonstellingen en 

manifestaties in het verleden naar 

buiten trad (de kleinere evenementen 

laten we buiten beschouwing).  

Het pronken met de eigen voor

treffelijkheid voor zoveel mogelijk 

mensen, ter bevordering van de 

economie, met een hoge educatieve 

en/of amusementswaarde, dat was 

het doel van de meeste manifestaties. 

Nijverheidstentoonstellingen,  

havenfestivals, energie en  

communicatiemanifestaties,  

floriades, internationale filmweken, 

danceparades, zomercarnavals, 

en zeer recent demonstraties van 

formule 1 races en vliegshows… en 
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presenteerde: als een dynamische 

metropool, met de daarbij behorende 

beelden van veel verkeer, hoogbouw 

en ‘citylights’. Rotterdam kende in 

het interbellum nauwelijks hoogbouw, 

hoewel het met het Witte Huis, en 

jaren later de Bergpolderflat en het 

GEBgebouw, landelijk wel indruk 

maakte. Beelden van de havenindus

trie waren minstens even imposant 

en dat wilde Rotterdam best weten, 

getuige de opdracht aan Jaap Gidding 

om voor de wereldtentoonstelling in 

Antwerpen in 1930 het reusachtige 

diorama van de Nieuwe Waterweg  

(5 x 20 meter) te vervaardigen. In 1935 

organiseerde de Stichting Haven

belangen, tegenwoordig Rotterdam 

Port Promotion Council geheten, voor 

het eerst de internationale Havendagen. 

J.P Backx, directeur van Thomsen’s 

Havenbedrijf, speelde daar een grote 

rol in. Hij was van mening dat stad  

en haven weliswaar fysiek van elkaar 

gescheiden moesten worden, maar 

dat de stedelijke gemeenschap  

‘mentaal meer betrokken moest raken 

bij havenzaken’. Daarbij gebruikte hij 

de jaarlijkse processie van de Bretonse 

bevolking langs de vissersvloot als 

inspiratiebron. De opzet slaagde, want 

de havendagen brengen nog steeds 

ieder jaar honderdduizenden mensen 

op de been die hun hart ophalen  

aan de voor publiek opengestelde 

schepen en havenbedrijven en de  

activiteiten daaromheen. Sinds kort  

is er ook de World Port Experience, 

waar de haven permanent  

worden ‘beleefd’.

Met Rotterdam Ahoy’ (1950) 

belanden we in de periode van de 

wederopbouw. Tentoonstelling en 

manifestatie dienden om aandacht  

te vestigen op het herstel van de  

Rotterdamse havens, op Rotterdam 

als wereldhaven en metropool. 

Voor een aparte herdenking van het  

bombardement van 14 mei was toen 

nog geen ruimte. Het ging om het  

tonen van de vitaliteit en de veer

kracht van de havenstad. Aan weers

zijden van de Westzeedijk strekte het 

expositieterrein zich uit, rondom het 

op Dijkzigt geplaatste Rotterdamse 

paviljoen van de Nenijtotentoonstel

ling. Ook bij Rotterdam Ahoy’ gingen 

handel, industrie en kunst hand in 

hand. Een grote maquette van de 

haven fungeerde als publiekstrekker. 

Tien jaar wederopbouw, daar draaide 

alles om bij de E55, de Nationale 

Energie Manifestatie die zich op het

zelfde terrein afspeelde als Ahoy’.  

Rotterdam was de ‘kern van energie’ 

voor herrijzend Nederland en was 

ondanks de titel toch echt bedoeld 

om Rotterdam internationaal in de 

etalage te zetten. Talloze bedrijven 

toonden trots hun nieuwe uitvindingen 

en producten en de bezoeker kon het 

tentoonstellingsterrein vanuit een 

kabelbaan bewonderen. Kunstenaar 

Karel Appel verzorgde een honderd 

dat allemaal in Rotterdam. Het gaat 

hier over ambitie en energie, over de 

drang om Rotterdam aan de wereld te 

verkopen als havenstad, als handels

stad, als kennisstad, als culturele 

hoofdstad of sportstad, als stad waar 

altijd wat te doen is. De afgelopen tien 

tot twintig jaar was de Rotterdamse 

evenementenkalender goed gevuld, 

in een enkel geval  zie het 650jarig 

bestaan  zelfs te goed. Over ambities 

kun je ook struikelen. In het verdere 

verleden waren manifestaties zeld

zamer, grootschaliger en wellicht 

meer verbonden met de stad.  

Gezamenlijk getuigen ze in elk geval 

van de levenslust van Rotterdam. 

Rotterdam op de kaart

Laat dit duidelijk zijn: er is niets 

vervelender dan een beleidsmaker of 

politicus die stelt dat zijn of haar stad 

met activiteit x of y eindelijk ‘op de 

kaart’ staat. Je kunt van Rotterdam 

zeggen wat je wilt, maar onvindbaar is 

de stad nooit geweest. Meestal wordt 

bedoeld dat het evenement (inter)

nationaal de aandacht heeft getrok

ken en dat is precies wat de hierna 

beschreven manifestaties kenmerkt. 

De evenementen dienden niet alleen 

de Rotterdammers, maar net zo zeer 

de promotie van Rotterdam en/of 

Nederland.

De ‘Nederlandsche Nijverheidsten

toonstelling 1928 (internationaal)’, 

afgekort Nenijto, werd op 26 mei 1928 

geopend door Prins Hendrik.  

Vier enorme expositiehallen en een  

lunapark sierden het terrein in de 

polder Blijdorp dat door de gemeente 

gratis was afgestaan. Sinds de  

wereldtentoonstelling in 1883 in  

Amsterdam was er in ons land niet 

meer zó’n grote tentoonstelling  

gehouden. Industrie en techniek  

stonden ruim vier maanden in de 

etalage, waarbij niet minder dan  

1700 bedrijven probeerden om de 

(inter)nationale aandacht op zich  

te vestigen. De ondernemers hoop

ten te profiteren van het feit dat in 

hetzelfde jaar de Olympische Spelen 

in Amsterdam plaatsvonden, waar 

overigens de Rotterdamse bokser  

Bep van Klaveren een gouden medaille 

won. Bovendien vierde Rotterdam zijn 

600jarig bestaan. Tussen 26 mei en 

30 september 1928 bezochten niet 

minder dan anderhalf miljoen mensen 

de expositie, waarop ook diverse 

maatschappelijke organisaties als het 

Drankweercomité vertegenwoordigd 

waren. Verschillende bedrijven  

huurden een kunstenaar of architect 

in om hun stand te ontwerpen en/of 

aan te kleden. Zo profiteerden ook  

de kunsten. 

In 1928, het jaar van de Nenijto,  

maakte Joris Ivens zijn film De Brug 

over de Hefbrug, een soort Rotterdamse 

versie van de Eiffeltoren en tot de 

bouw van de Euromast een waar 

beeldmerk van de stad. Dat sloot 

goed aan bij de manier waarop Rot

terdam zichzelf in het interbellum 
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kilometer uit door het centrum van de stad, waarbij de veelkleurige polyester  

afdakjes zorgden voor een herkenbaar element. Er waren paviljoens met  

eethuisjes en bedrijven presenteerden zich in koepelvormige ruimten.  

Aan het Weena was over een lengte van 200 meter de Rotterdamse haven  

in maquettevorm nagebouwd op een schaal van 1 op 200. Om minder  

‘bedreigend’ over te komen kreeg de attractie het motto ‘Rotterdam heeft de 

kleinste haven ter wereld’ mee. De beeldende kunst werd een ondergeschikte 

rol toebedeeld, zeker van ‘eigen kweek’. Een sculptuur van de Noorse  

beeldhouwer Carl Nesjar naar een ontwerp van Picasso herinnert daar nog  

aan. Het werd bij het bouwcentrum geplaatst en staat tegenwoordig bij  

het museum Boymans van Beuningen. 

C70 werd geen grote publiekstrekker; het hinkte op twee gedachten en stuitte 

op veel kritiek. Zo liet de protestgeneratie van zich horen in pamfletten tegen 

de ‘door grootheidswaan verblinde regenten.’ Het markeerde overduidelijk de 

identiteitscrisis waarin de stad was terechtgekomen. Als opmaat waren de  

protesten tegen de milieuvervuiling van haven, vliegveld en industrie al een 

paar jaar te horen. Men had het wel gehad met de eeuwige voorrang aan econo

mische ontwikkeling, terwijl je in de stad uit je hemd woei. Aan die onherberg

zame binnenstad wijdde prof. Dr. R. Wentholt al in 1968, nota bene in opdracht 

van het 75jarige warenhuis V&D, zelfs een heel boek, De binnenstadsbeleving 

en Rotterdam.

Er brak een periode aan waarin geen plaats was voor ‘imagebuilding’. De blik 

werd naar binnen gericht. Grootstedelijke architectuur kreeg de schuld van de 

onherbergzaamheid van de binnenstad, terwijl die eerder werd veroorzaakt 

door de bouwputten van de metroaanleg. De PvdA nam in 1974 het heft stevig 

in handen door acht jaar lang alle wethoudersposten te bezetten. Het periodieke 

stadhuisoverleg met het bedrijfsleven werd opgebroken en vestigingsvergun

ningen voor industrie kregen een stevige sociale paragraaf. Stadsvernieuwing 

stond bovenaan de bestuurlijke agenda; geen grootscheepse sanering, maar 

renovatie en waar sloop onontkoombaar was verscheen tuttige nieuwbouw. 

Wethouder Mentink maakte in heel Nederland naam door het nieuwe Shell

hoofdkantoor aan het Hofplein de laatste erectie van het grootkapitaal te 

noemen, wat toch tamelijk provinciaals aandoet. 

De wederopbouw van de cultuursector

Historici mogen graag piketpalen slaan op de tijdlijn van de geschiedenis, maar 

na 1970 trad er werkelijk een verschuiving op wat betreft de manifestaties en 

meter lange wandschildering en 

presen tatrice Mies Bouwman  

presenteerde een TV uitzending. 

Spectaculair waren de ruimtevaart

paviljoens rond een heus maanland

schap. De manifestatie duurde een 

zomer lang, van 18 mei tot en met  

3 september 1955. 

‘Kom… zie… en begroet de nieuwe 

lente.’ De oorlog was alweer vijftien 

jaar achter de rug toen op 25 maart 

1960 de Internationale Tuinbouw

tentoonstelling Floriade in Rotterdam

 van start ging. Nederland stond  

inderdaad aan het begin van een 

nieuw elan, een nieuwe lente. De  

Floriade werd gehouden op het 

beproefde tentoonstellingsterrein van 

Ahoy’ en de  E55, zij het dat het terrein 

voor deze expo door tuinarchitecten 

tot één geheel werd gemaakt. Ook 

deze manifestatie had een belangrijke 

culturele component: een grote 

beeldententoonstelling van Museum 

Boymans van Beuningen, dat voor de 

gelegenheid met een rosarium werd 

verrijkt. En tussen al het groen  

door was plaats ingeruimd voor de 

moderne stadsuitbreidingen.  

Welvaart en vrije tijd namen toe en 

mensen zochten vermaak. Het is geen 

toeval dat in deze tijd twee typische 

wederopbouwattracties werden  

gebouwd: de Pier in Scheveningen 

en de Euromast in het Rotterdamse 

Floriadepark, beide van architect 

Maaskant.  De Floriade met Euromast 

trok drie miljoen bezoekers. Van de 

Ahoyhal (de hal van de tentoon stelling 

Ahoy’) naar het Park liep een kabel

baan tot aan de voet van Euromast, 

die toen ‘nog maar’ honderd meter 

hoog was. 

Vijfentwintig jaar bevrijding. Feyenoord 

wint in 1970 als eerste Nederlandse 

club de Europacup, Kralingen 

wedijvert drie dagen lang met het 

popfestival Woodstock. Ondanks de 

regen kwamen tijdens het driedaags 

popfestival in het Kralingse Bos 

naar schatting 100.000 mensen af 

op groepen als Jefferson Airplane, 

Santana, Canned Heat, The Byrds, 

Pink Floyd en Dr. John. Nederlandse 

groepen waren er ook, zoals  

Supersister, CCC inc, Focus, Ekseption 

en Oscar Benton. Alsof dat nog niet 

genoeg was, werd Rotterdam ook nog 

het toneel van de manifestatie C70. 

‘Communicatie 70’ werd gehouden 

van mei tot en met september 1970 

en nu eens niet op een afgebakend 

tentoonstellingsterrein, maar door 

de hele binnenstad. C70 moest laten 

zien dat Rotterdam niet alleen werk

stad, maar vooral ook leefstad was. 

Vermaak en vertier (‘gezelligheid’) 

en niet het aanprijzen van industriële 

producten voerden de boventoon.  

En weer was er een kabelbaan, dit 

maal onder meer over Weena en 

Coolsingel. De manifestatie strekte 

zich als een lint van twee en een halve 
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en de Grande Noche de Carnaval 

brachten de afgelopen jaren honderd

duizenden bezoekers op de been. 

Het succes van deze festivals hing  

samen met en werd mede bepaald 

door de internationalisering en ver

jonging van de Rotterdamse bevolking. 

Met festivals als deze vieren we onze 

Rotterdamse identiteit.

Jongerencultuur gedijt in Rotterdam. 

Met het Holland Pop festival in  

Kralingen als eerste inspirerende  

voorbeeld  wordt al vanaf 1979  

jaarlijks in het Rotterdamse Zuiderpark 

een gratis popfestival gehouden  

waar relatief onbekend maar wel 

aanstormend talent zich aan het 

publiek presenteert. Vanaf 1988 heet 

het festival ‘Metropolis.’ Artiesten 

als Smashing Pumpkins (1992), The 

Prodigy (1994), Kula Shaker (1996), 

Wu Tang Clan (1994), The Strokes 

(2001) en The Killers (2004) hebben 

op Metropolis gespeeld, nog voordat 

zij doorbraken naar een veel groter 

publiek. Sinds 2001 werkt Metropolis 

samen met het Nederlandse club

circuit en heeft ‘uitlopers’ gekregen in 

de binnenstad.

De Fast Forward Heineken Dance 

Parade werd voor het eerst in 1997 

gehouden. Het is inmiddels een  

zomerse publiekstrekker van jewelste 

in Rotterdam. Een openlucht dance

festival op praalwagens en podia, 

dwars door het centrum, met diverse 

muziekstijlen van house, techno, drum 

& bass tot trance. Je kunt je er volledig 

instorten of met een zak patat en 

een fotocamera langs de kant blijven 

staan. Het publiek komt in elk geval 

zo massaal dat de spoorwegen extra 

treinen inzetten. Bij regen de zaak naar 

binnen verplaatsen kan natuurlijk niet. 

Bij slecht weer moeten de deelnemers 

aan de stoet van veertig trucks er 

gewoon een schepje bovenop doen, 

zodat de conclusie uiteindelijk luidt: 

het was weer hartverwarmend. 

Dwars door alle stedelijke thema’s 

heen blijft muziek, of het nu pop, 

dance, jazz of klassiek betreft een van 

de pijlers van het culturele klimaat  

in de stad. Muziek slecht barrières.

Van begin jaren tachtig tot midden 

jaren negentig kende Rotterdam het 

Heineken Jazzfestival, later gevolgd 

door het World Port Jazz festival, 

in 2006 uitmondend in de overstap 

van het North Sea Jazzfestival uit 

Den Haag naar Ahoy’. Bij zijn aan

treden als chefdirigent in 1995 

namen Valery Gergiev en het  

Rotterdams Philharmonisch Orkest 

het initiatief voor een meerdaags  

muzikaal evenement met grote  

ambities. Een jaar later presenteerden  

zij het Rotterdam Philharmonic 

Gergiev Festival 1996 met Debussy, 

Prokofjev en Stravinsky als centrale 

componisten. Wat begon als een 

symfonische concertreeks groeide in 

evenementen. Op een enkele uitzondering na stond niet de stad of Nederland, 

maar de wederopbouw van het culturele of sportieve leven voorop, wat een 

internationaal bereik overigens geenszins niet uitsloot. De directeur van de 

Rotterdamse Kunststichting A.J. van der Staaij was er zelfs van overtuigd dat de 

havenstad Rotterdam, na jaren van concentratie op de fysieke wederopbouw, 

gebaat zou zijn bij een internationale en avantgardistische cultuurpolitiek. Uit 

die gedachte zijn in de jaren zeventig Film International, Poetry International en 

Architecture International ontstaan.

De grootschalige eenmalige manifestaties maakten plaats voor de al dan  

niet seizoensgebonden jaarlijks terugkerende evenementen. Filmliefhebbers  

en filmmakers ontmoeten elkaar sinds 1972 in Rotterdam. In dat jaar startte  

Huub Bals op verzoek van de Rotterdamse Kunststichting met de eerste editie 

van Film International. Dat sloot toen goed aan bij de Rotterdamse toegepaste 

promotionele filmkunst die in de jaren ’60 in dienst van de havenbedrijven 

volop tot ontwikkeling was gekomen. Bracht het festival toen zo’n 5000 

bezoekers op de been, inmiddels – ruim 35 jaar later  zijn dat er meer dan 

driehonderdduizend. Het festival behoort tot de grootste meerdaagse culturele 

evenementen van Nederland. Documentaires, films die nog een bredere  

verspreiding gaan krijgen of films die buiten het festival nauwelijks meer  

vertoond zullen worden passeren de revue. De films komen uit alle delen van  

de wereld. 

Het begon in 1970 als Poetry International, in de Kleine Zaal van de Doelen; 

een jaarlijks terugkerend dichtersfestival georganiseerd door de Rotterdamse 

Kunststichting. Was het toen nog een kleinschalig evenement voor een select 

publiek, dat veranderde in 1977 met ‘Poetry Park’, dat als opmaat voor het 

dichtersfestival in Het Park was bedoeld. Poetry Park groeide langzaam uit 

tot een groot multicultureel festival dat sinds 1996 Dunya Festival heet en 

waar de dichtkunst nog maar een kleine rol speelt. Wereldmuziek, poezie en 

keuken brengen jaarlijks duizenden bezoekers op de been. In Het Park kun je op 

wereldreis. 

In de zomer is er het ‘Rio aan de Maas’ gevoel. Sinds augustus 1984 gaat het er 

in Rotterdam heet aan toe. Het Zomercarnaval is een jaarlijks eerbetoon aan 

het straatcarnaval van Zuid en LatijnsAmerika en de Kaapverdische eilanden. 

Al maanden van te voren zindert het in de stad van de voorbereidingen.  

De Battle of Drums, de uitverkiezing van koningin van het feest, de straatparade 
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festivals expliciet ter sprake. Grote 

manifestaties moesten het imago  

van de stad verbeteren, zodat die 

weer aantrekkelijk werd voor toeristen, 

toekomstige koopkrachtige bewoners 

en nieuwe economische initiatieven. 

De stille weldoeners, gehecht aan  

culturele waarden en esthetische 

kwaliteit, waren intussen allang van 

het toneel verdwenen en vervangen 

door sponsors die streefden naar ver

groting van hun naamsbekendheid. 

De manifestatie Rotterdam ’88 

was vooral bedoeld om aandacht te 

vragen voor de ontwikkelingen in de 

cultuursector. Het Maritiem Museum 

en de Rotterdamse Schouwburg 

kregen nieuwe gebouwen. Het  

Nederlands Architectuur Instituut 

(NAi) was voor de hellepoort van 

Amsterdam weggekaapt en er werd 

nagedacht over het bouwen van een 

Kunsthal in het Museumpark. Om  

die reden werd de voormalige aan

komst en vertrekhal van de Holland 

Amerikalijn voor het eerst ingezet als 

expositieruimte. Bezoekers werden  

met bussen vervoerd over de nog in 

vol bedrijf zijnde Wilhelminapier. 

Hoewel er veel culturele instellingen 

in de stad aan meewerkten oogstte 

de manifestatie in de stad ook kritiek. 

Die kwam vooral van Rotterdamse 

kunstenaars, die de internationale 

beeldenroute over de Westersingel 

onder vuur namen omdat er maar één 

werk van een lokale kunstenaar was 

te zien. Daar stond tegenover dat de 

manifestatie in de landelijke pers hoog 

geprezen werd.

‘Ben U Rotterdammer dan? Ik doch 

ik kon U ergens van’ (Jules Deelder). 

1990 zou het jaar moeten worden 

van de grootscheepse viering van 

650 jaar Rotterdam. Kenners van de 

Rotterdamse geschiedenis zullen niet 

verbaasd zijn over die datum; in 1340 

kreeg  of liever gezegd kocht   

Rotterdam stadsrecht van graaf  

Willem IV. Toen men in 1928 met de 

Nenijto het 600jarig bestaan vierde, 

had men 1328 op het oog, het jaar 

waarin graaf Willem III aan een deel 

van Rotterdam een stadsrechtachtig 

privilege verschafte. Geschiedenis is 

soms een grabbelton. Het gemeente

bestuur trad zelf op als organisator, 

maar die verliep ‘niet geheel’  

vlekkeloos.  Het popfestival Carthago, 

gepland op de Maasvlakte, zou een 

spectaculair evenement moeten 

worden. Op het decorontwerp voor 

het podium waren onder meer the 

Rolling Stones afgebeeld. Die traden 

in mei 1990 inderdaad drie keer op in 

de Rotterdamse Kuip. Jagger liep ’s 

ochtends trainingsrondjes in Het Park 

bij de Euromast, maar kwam niet naar 

de Maasvlakte. Het daar geplande 

festival ging niet door, het op de  

Müllerpier gesitueerde pretpark  

Rivoli viel in het water.

Achteraf heette het dat ‘slechte 

organisatie’ en weinig ruimte voor 

particulier initiatief debet waren aan 

het mislukken van de festiviteiten 

korte tijd uit tot een grootschalig mu

ziekfestival, met thema’s als Extase 

en verstilling (1997), Tragische liefde 

(1998) en Vallende maskers (1999). 

Sport

Op sportgebied is er ook buiten de 

tweewekelijkse extase in de Kuip 

(Feyenoord), op het Kasteel (Sparta) 

of op Woudestein (Excelsior) het 

een en ander te beleven. Zo wordt in 

Kralingen al sinds 1948 het Concours 

Hippique International Officiel 

(CHIO) gehouden, dat zich elk jaar  

ook in koninklijke belangstelling  

mag verheugen. De eerste  

Wielerzesdaagse werd gehouden 

in de Nenytohal (1936) en is na een 

ruime periode van afwezigheid weer 

terug in Rotterdam (Ahoy’). Ahoy’ is 

het terrein van veel meer sporttoer

nooien, zoals tennis en in het verleden 

boksen. Het indoor ABN AMRO World 

Tennis Tournament werd voor het 

eerst georganiseerd in 1972. Het jaar 

daarop kwam het er niet van, maar 

sinds 1974, het jaar waarin de huidige 

hoofdsponsor aan het toernooi werd 

gekoppeld, is er elk jaar gespeeld.  

Bezochten in 1974 46.000 mensen 

het toernooi, in 2005 werd een record

aantal bereikt van ruim 108.000. 

In de jaren tachtig verscheen als 

nieuw fenomeen aan het jaarlijkse 

evenementenfirmament de Inter

nationale Rotterdam Marathon 

(1981). Internationale marathons 

waren al eerder op incidentele basis in 

Rotterdam georganiseerd, maar deze 

ging voor het eerst dwars door de stad 

en kreeg een structureel karakter. 

De sportmanifestatie Euro 2000 was 

bedoeld als opmaat voor een lobby 

om de Olympische Spelen in 2028 

binnen te halen. Het Europees  

kampioenschap voetbal 2000  

(Euro 2000) was de elfde editie van 

het door de UEFA georganiseerde 

Europese voetbalkampioenschap.  

Het toernooi werd gehouden in België 

en Nederland, en duurde van 10 juni 

tot 2 juli 2000. Het was voor het  

eerst dat een EK in twee landen werd 

georganiseerd. Rotterdam was  

‘finalestad’ en organiseerde een 

uit gebreid randprogramma dat door

drong in de cultuurpaleizen van de 

stad. In de Kunsthal was ‘de voetbal 

in de beeldende kunst’ te zien. Het 

NAi schonk aandacht aan stadion

architectuur. Op de laatste zaterdag 

van het toernooi speelde het  

Rotterdams Philharmonisch o.l.v. Va

lery Gergiev op een ponton in de Maas 

samen met Andrea Boccelli, Lionel 

Richie en de Amerikaanse Sopraan 

Renee Flemming.  De dag daarop  

won Frankrijk het toernooi in de Kuip 

door Italië te verslaan.

Stedenstrijd

Eind jaren ’80 barstte de grote steden

concurrentie pas goed los. In de 

nota’s Vernieuwing van Rotterdam en 

Nieuw Rotterdam, opgesteld om de 

stad te revitaliseren, kwam de rol van 
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Rotterdam is de festivalstad bij uitstek 

geworden. De kracht van de evene

menten en festivals schuilt in de 

verbinding met de stad. De zwakte: 

de meeste festivals zijn niet alleen af

hankelijk van het weer, maar ook van 

de sponsors. Dat laatste maakt het 

voortbestaan van veel grootschalige 

evenementen onzeker. Festivalcultuur 

is  indien niet verankerd in de stad 

 een incidentele culturele explosie, 

die geen ander effect heeft dan het 

beeld dat er in de stad ‘altijd wat te 

doen is’. De Danceparade wortelt in 

de club cultuur, het Zomercarnaval 

viert de multiculturele samenleving, 

de Havendagen onderhoudt de relatie 

tussen de Rotterdammers en de 

inmiddels 30 kilometer verderop  

liggende haven.

Een festival trekt de wereld niet als 

vanzelf naar binnen, zoals het Inter

national Film Festival Rotterdam tot 

nu toe nog niet zorgde voor de vestiging 

van een imponerende filmindustrie of 

een filmopleiding. Daar moet je dus 

moeite voor doen. Die moeite loont en 

kan het Filmfestival nog dieper in de 

stad verankeren. Incidentele cultuur 

moet ook wortel kunnen schieten en 

daar is een gezonde voedingsbodem 

voor nodig. Rotterdam heeft geen ge

brek aan stadscultuur, maar wellicht 

wel gebrek aan zelfvertrouwen, de 

angst dat de eigen cultuur niet goed 

genoeg wordt gevonden. 

Dat gebrek aan zelfvertrouwen wordt 

vaak overschreeuwd door Rotterdam 

te presenteren als de grootste, beste, 

mooiste, eerste, alsof het steeds de 

competitie met andere grote steden 

aan wil gaan. Hangt een deel van 

de festivalcultuur soms daarmee 

samen? Roepen kleinschaliger en 

spontane culturele activiteiten een 

minder aansprekend imago op? En 

voor wie dan minder aansprekend?

Zetten we de officiële beeldvorming 

door het stadsbestuur af tegen wat  

er spontaan in de stad gebeurde,  

dan valt op dat beeldvorming die niet  

aansloot bij wat er al was niet erg  

succesvol is geweest. Het beeld dat 

wel steeds weer naar voren komt is 

dat van een metropool, al is Rotterdam 

niet meer dan een middelgrote 

Europese stad. Aan het beeld van 

een metropool is onlosmakelijk de 

internationale oriëntatie verbonden. 

Gecombineerd met de van oorsprong 

voor een groot deel van het platteland 

afkomstige en dus in een grote stad 

onzekere bevolking leidt die inter

nationale invloed tot een barok  

geheel. Chaos, dynamiek, grilligheid 

en eigenzinnigheid zijn in de ontwik

keling van de Rotterdamse cultuur 

en samenleving goed herkenbaar. 

Al lijken de beelden van haven en 

waar de gemeente en tal van bedrijven heel wat geld in hadden gestoken. Wel 

succesvol was de manifestatie Stadstimmeren in de voormalige hal van de 

HollandAmerikalijn aan de Wilhelminakade. Daar werd de veranderende stad 

vanaf 1340 aan de hand van thema’s in beeld gebracht.

Met de peperdure campagne ‘Manhattan aan de Maas’, voorzien van levens

grote affiches waarop Rotterdam als metropool stond afgebeeld, hoopte het 

stadsbestuur in het begin van de jaren negentig het imago van de stad in de rest 

van Nederland te verbeteren. Om debacles zoals in 1990 te voorkomen werd 

voor de organisatie en coördinatie van stadsfestivals de Stichting Rotterdam 

Festivals opgericht. Daarvoor was al de stichting Rotterdam Topsport opgericht 

die een zelfde taak in de sportsector vervult. 

De herkansing kwam in 2001 met Rotterdam als Culturele Hoofdstad van 

Europa, een erkenning waar Rotterdam al vanaf 1996 op aasde en die het 

deelde met het Portugese Porto. ‘Rotterdam is vele steden’ was ditmaal het 

concept waar Rotterdam voor koos. De veelzijdigheid van de stad, van plezier

stad, thuisstad, stad van de toekomst, digistad en uiteraard (multi)culturele 

stad, moest in een caleidoscoop van projecten tot uiting komen. Het jaar werd 

ingeluid met een spetterend feest op de Kop van Zuid, waar kort daarna het 

nieuwe Luxortheater bij de Erasmusbrug zijn deuren opende. Bijna alle tentoon

stellingen, toneelstukken en muziekuitvoeringen die volgden stonden in het 

teken van Rotterdam Culturele Hoofdstad. Met de meeslepende filmproductie 

‘Hartstocht en Heimwee’, ‘een film over de geschiedenis van een stad die  

misschien haar hart verloor, maar nooit haar ziel’ en de indrukwekkende  

tentoonstelling ‘Interbellum Rotterdam’ in Las Palmas kwam ook het stads

verleden aan bod. ‘R2001’ zette Rotterdam inderdaad als cultuurstad op de 

kaart en was met 2,3 miljoen bezoekers en 524 projecten geslaagd te noemen. 

De totale en sluitende rekening van talloos veel miljoenen werd opgebracht 

door Rijk, gemeente, Europese Unie, het bedrijfsleven en de Rotterdamse fondsen. 

Aan het figureren van de stad als decor voor Nederlandse en buitenlandse film 

en televisieproducties viel intussen af te lezen dat Rotterdam langzamerhand 

was afgekomen van zijn negatieve imago van gore en onherbergzame werkstad 

en dat de dynamische, metropolitane uitstraling terug was van weggeweest. 

Maar de Rotterdamse Burgerschapscode deed daar in 2005 weer afbreuk 

aan met het provinciaals en antikosmopolitisch aandoende artikel dat er op 

school, op straat, op het werk en in het buurthuis alleen nog maar Nederlands 

gesproken mocht worden. En hoewel de Mevlanamoskee in 2006, ondanks  

de kruistocht van Marco Pastors tegen moskeebouw, werd uitgeroepen als 

mooiste gebouw van de stad, deed de sfeer in de stad inmiddels grimmig aan. 
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jaren tachtig kwam daar verandering 

in. Onder het motto Nieuw Rotterdam 

zette het stadsbestuur rond 1990 

een revitaliseringsprogramma in dat 

hard nodig was, want economisch en 

sociaal stond de stad er slecht voor. 

Kunst en cultuur werden in verband 

gebracht met economische, ste

denbouwkundige en demografische 

ontwikkelingen. Een hoogwaardig en 

compleet aanbod van kunst en on

derwijsvoorzieningen kon daarin een 

rol spelen als vestigingsfactor voor 

mensen en bedrijven: de economische 

betekenis van kunst deed zijn intrede 

in het lokale beleid. 

Groot was de verontwaardiging in de 

kringen van kunstenaars, architecten 

en culturele ondernemers, die onder

ling al nauw samenwerkten, toen ze in 

1990 nauwelijks ingeschakeld werden 

bij de viering van Rotterdam 650. 

Een gemiste kans voor het tot stand 

brengen van een koppeling tussen de 

ontwikkeling van de stad en de ideeën 

en initiatieven van de creatieve klasse. 

Voor miljoenen guldens werden 

kant en klare ambtelijke plannen 

uitgestrooid, die allemaal mislukten. 

Ambtenaren stelden zich als het ware 

op als concurrenten van artistieke en 

ondernemende kringen. Gelukkig was 

er al zoveel culturele activiteit dat dit 

het imago van moderne dynamische 

stad op termijn niet heeft verstoord. 

De festivals, het prestigieuze NAi, 

de Kunsthal, het nieuwe Maritiem 

Museum en de plannen voor de Kop 

van Zuid overheersten weliswaar 

het promotionele beeld, maar voor 

bepaalde groepen had juist de niet 

gevestigde ‘underground’cultuur een 

grote aantrekkingskracht.

De ontwikkeling van de Kop van Zuid, 

begeleid door de imagocampagne 

Manhattan aan de Maas, sloot wel 

redelijk aan bij wat er al leefde, omdat 

de Wilhelminapier zelf als het ware 

symbool stond voor Rotterdam. Het 

kantoor en de aankomst en vertrekhal 

van de HAL waren iconen voor de 

grote oversteek naar Amerika en voor 

de contacten van de stad met de hele 

wereld. Het idee voor een herkenbaar 

centrum op Feijenoord met een sky

line van hoge torens was bovendien 

al eens in 1969 geopperd, maar ging 

pas echt een rol spelen tijdens het 

architectuurfestival AIR in 1982.  

Vier jaar later zou Riek Bakker als  

kersverse directeur ruimtelijke  

ontwikkeling en stadsvernieuwing de 

Kop van Zuid stevig op gaan pakken.  

Op hetzelfde moment waarop zij haar 

plannen aan de man probeerde te 

brengen kraakte een groep kun

stenaars in 1988 het leegstaande 

kantoorgebouw van de HAL om 

er exposities, feesten en dans en 

muziek optredens te organiseren tot

dat Daan van der Have het omtoverde 

tot hotel restaurant New York. Ook 

de aankomst en vertrekhal was een 

informele culturele trekpleister gewor

den met de eerste Foto Biënnale en  

de grootschalige dansfeesten van  

Ted Langenbach als opmaat voor 

Now en Wow. 

Een metropool, of beoogde metro

pool, moet je niet in kleine stukken 

hakken. Het massale verzet tegen de 

werkstad enerzijds en cultuurstad 

anderzijds onverenigbaar, in werkelijk

heid zorgde de combinatie van deze 

beelden juist voor een kosmopolitische 

uitstraling die veel ‘creatievelingen’ 

aantrok. Op deze culturele voedings

bodem groeien niet alleen kleine, 

maar soms ook grote activiteiten.

Begin jaren zeventig verscheen het 

tijdschrift Utopia met avantgardistische 

inhoud op het snijvlak van kunst en 

techniek. In 1978 lukte het de groep 

jonge oprichters van dat tijdschrift 

langs informele weg van de toen

malige kunstwethouder Riezenkamp 

de sleutel van het DWLterrein te krijgen 

om de watertoren en bijge bouwen  

in te richten als woon en werkplaats 

met een concertzaal in HAL 4.  

Door de feesten die Utopia in Hal 4 

gaf ontstond contact met andere 

avantgarde kunstenaars en cultureel 

ondernemers in de stad zoals Kunst 

en Vaarwerk aan de Vierhavenstraat, 

Rem Koolhaas, Ted Langenbach met 

zijn band en de grafisch vormgevers 

van het tijdschrift Hard Werken die 

met hun recalcitrante vormgeving ook 

internationaal navolging kregen. In 

samenwerking met het Havenbedrijf, 

dat veel leegstaande havenpanden 

aan kunstenaars verhuurde, ontston

den ook interdisciplinaire projecten als 

Ponton 010 met een gigantische tribu

ne en een podium waarop in de haven 

optredens werden georganiseerd. Zo 

waren er beginnende buitenlandse 

punk en new wave bands te horen, 

maar ook experimentele muziek  

en jazz.

In diezelfde tijd streek er ook een  

kunstenaarskolonie neer op het 

Quarantaineterrein bij Heyplaat en 

maakten de cineasten Dick Rijneke en 

Mildred van Leeuwaarden hun films 

met verhalen over de Rotterdamse 

kunst en muziekwereld eind jaren  

zeventig. Deze filmproducties worden 

nu al tientallen jaren getoond in  

musea als het MoMA en de Miró  

Foundation en tijdens toonaan

gevende filmfestivals. 

Niet in de Kuip of Ahoy’, maar in het 

clubcircuit gedijden Punk in de jaren 

zeventig, New wave en Gabberhouse 

in de jaren tachtig en hiphop, dance en 

R&B in de jaren negentig. Skaten en 

graffiti vormen daarnaast de uitingen 

van een levendige straat en jongeren

cultuur. In de Gabberhouse hoor je het 

‘industriële’, zoals je het ‘industriële’ 

ziet in het werk van kunstenaars als 

Joep van Lieshout die bijvoorbeeld 

machines en olievaten omtoverde  

in kunst.

Nog steeds speelt Rotterdam in de 

multidisciplinaire ‘urban culture’ van 

muziek, graffiti en design een grote 

rol, die jongeren van ver buiten de 

stad aantrekt. Het heeft zijn wortels 

in de Rotterdamse muurkunst, die als 

‘Town painting’ al in ’71 het stadsbeeld 

verfraaide en in ’82 internationaal 

debuteerde in de catalogus Street 

Murals van Penguin, zoals Siebe 

Thissen in Mooi van ver beschrijft.

Kortom, de stad barstte van groot

stedelijke culturele activiteit die een 

contrast vormde met de naar binnen 

gekeerde nostalgische stadsvernieu

wingspolitiek. Aan het eind van de 
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stadsprovincie (1995, opdeling Rotter

dam) kwam voort uit het beeld dat de 

bewoners zelf van hun stad hebben: 

een grote stad waaraan ze hun identi

teit ontlenen. Ook voor nieuwkomers, 

want internationale oriëntatie is het 

kenmerk van de metropool.

Beeldvorming beïnvloedt economische 

en maatschappelijke processen.  

Daarom wil het stadsbestuur het ima

go graag manipuleren. Maar steden 

volgen hun eigen organische ontwik

keling, planning en citymarketing ten 

spijt. Ze ontwikkelen zich geleidelijk, 

ondergrondse initiatieven zorgen 

voor verschuivingen, van onderop. 

Creatieve stadsbewoners weten zelf 

het beste waar de kracht van de stad 

schuilt. Een aangeharkte omgeving 

inspireert niet, een metropool is geen 

metropool als er geen schaduwzijden 

zijn die wellicht criminaliteit herbergen 

maar waar ook waardevolle spontane 

initiatieven tot bloei komen. 

Imagebuilding moet niet worden 

overschat; het heeft alleen kans 

van slagen als het niet alleen extern 

gericht is maar ook wortelt in de stad 

zelf. Daarentegen moeten de kracht 

van bestaande beelden en hun  

historische wortels niet worden  

onderschat. Zo is het beeld van een 

onherbergzame stad oersterk. Maar 

het beeld van Rotterdam als metro

pool is dat ook, waarschijnlijk omdat 

het al in de jaren twintig van de  

vorige eeuw werd gebruikt. 

Een goed voorbeeld van een geslaagde 

verbinding met de stad is het jaarlijkse 

AIRfestival. In 1979 startte de 

Rotterdamse Kunststichting met dit 

festival dat staat voor Architectuur 

International Rotterdam. De Kop van 

Zuid was het onderwerp waarover 

architecten van nationale en interna

tionale naam en faam in 1982 al over 

debatteerden. Nu is het uitgegroeid 

tot een zelfstandig instituut en staan 

de letters voor Architectuurinstituut 

Rotterdam. Het initieert debatten, 

lezingen en films over architectuur en 

stedenbouwkunde en ontwerpgericht 

onderzoek, en organiseert eens in de 

twee tot vier jaar architectuurmanifes

taties voor een groot publiek. Zo  

hield de stad in 2007 een jaar lang 

tentoonstellingen, in het kader van  

het Architectuurjaar, rondleidingen 

en speciale evenementen rond 

bijzondere gebouwen en plekken. 

Veertig opvallende gebouwen als de 

Erasmusbrug, de kubus woningen en 

het Groothandelsgebouw stonden  

in paars licht of waren (deels) inge

pakt. In de vijver van het Nederlands 

Architectuur instituut (NAi) dreven 

paarse ballen en eendjes. Dit jaar  

vond eveneens de derde editie  

van de International Architecture  

Biënnale Rotterdam plaats en bouw

de Follydock fantasiebouwwerken op 

Heijplaat. Een van de hoogtepunten 

was de spectaculaire visualisatie van 

de brandgrens op 14 mei 2007, die 

jong en oud deed beseffen wat de 

gevolgen van het bombardement  

voor de stad zijn geweest. 

Een stad kan niet zonder verleden 

en wordt altijd beïnvloed door dat 

verleden. Rotterdam heeft na de 

oorlog gekozen voor vernieuwing van 

de binnenstad en niet voor herbouw. 

Anders dan in de meeste steden is 

de band met het verleden op het 

eerste gezicht nauwelijks zichtbaar 

in de bebouwde omgeving. Wie het 

verhaal van de stad wil vertellen, aan 

oude en nieuwe Rotterdammers, mist 

een concreet aanknopingspunt. De 

aanduiding van het gebied dat door 

het bombardement van 14 mei 1940 

 en de daarop volgende branden – is 

verwoest, staat in Rotterdam bekend 

als ‘de brandgrens’. Dat woord staat 

in het Rotterdamse spraakgebruik al 

decennia gelijk aan het voorgoed  

verdwenen stadshart. Deze grens 

wordt fysiek gemarkeerd in de 

openbare ruimte, met lampjes in het 

plaveisel: de brandgrens als lieu de 

mémoire, een blijvende herinnering, 

maar ook een middel om de stad be

ter te begrijpen. Rotterdam is een oude 

stad met een jong hart. Maar er zijn ook 

andere aanknopingspunten voor ‘het 

verhaal Rotterdam’ zoals het stand

beeld van Erasmus (internationale 

oriëntatie), de Laurenskerk (traditie 

en symbool voor herrijzend Rotterdam), 

het beeld van Zadkine (de verschrikking 

van de oorlog), de Hef (industrialisatie), 

het Groothandelsgebouw en de  

Euromast (wederopbouw), het Witte 

Huis (grootstedelijke ambitie), de 

Erasmusbrug (vernieuwing en verbinding), 

Hotel New York (Holland-Amerika Lijn, 

migratie), Van Nelle (architectuur), 

de Kuip (sport, pop) en de Mevlana 

Moskee (multiculturele stad).
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In dichtvorm heeft Jules Deelder een 

monument opgericht voor Rotterdam, 

een metafoor voor de informele 

stadscultuur met een zeldzaam rake 

typering van de stad: Rotown Magic. 

In 2004 verscheen het gedicht in 40 

talen opdat ook de vertegenwoordigers 

van de bijna 170 nationaliteiten die 

Rotterdam rijk is er kennis van  

kunnen nemen. 

Rotterdam is geen illusie,

Door de camera gewekt,

Rotterdam is niet te filmen,

Rotterdam is vééls te echt. 

Is Rotterdam ‘vééls te echt?’ Het 

beeld van de harde en soms on

herbergzame stad is in het gedicht 

niet verdwenen, maar wordt juist 

gekoesterd. De metropool wil nog niet 

bruisen, maar de stadscultuur dringt 

steeds meer door in de culturele stad. 

De Danceparade is de commerciële  

en grootschalige uiting van een in de 

stad gewortelde clubcultuur, gesubsi

dieerde muurkunst grijpt terug op de 

spontane graffiticultuur. De multicul

turele samenleving uit zich tijdens het 

Zomercarnaval en het Dunya Festival. 

Een stad met circa 170 verschillende 

nationaliteiten, dat moet wel een 

havenstad zijn. 

Hoewel Rotterdam nog steeds tal 

van ‘foute lijstjes’ aanvoert  heeft 

het genoeg aantrekkingskracht voor 

‘creatievelingen’ die onmisbaar zijn 

voor een levendige stadscultuur. Die 

cultuur moet de ruimte blijven krijgen 

zich in alle vrijheid te ontwikkelen. Dan 

blijkt de metropool straks geen ‘illusie.’

Festivals en evenementen, voor een 

nationaal of internationaal publiek, 

zijn de slagroom op de culturele taart, 

mits verbonden met de stad en van 

voldoende kwaliteit. Wat wordt er 

gevierd met het festival, wat maakt 

het typisch Rotterdams en wat geeft 

het festival terug aan de stad? De 

kracht van veel festivals zit in de 

herhaling. Heel wat mensen plannen 

bijvoorbeeld hun vakantie rond het 

North Sea Jazz Festival. Herhaling 

leidt alleen tot slijtage indien je niet 

alert blijft. Een wereld(festival)stad 

past geen zelfgenoegzaamheid, maar 

een voortdurend open blik. Daarbij 

blijkt oog voor diversiteit van cruciaal 

belang.
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Dit boekje verschijnt in een serie uitgaven van 

Rotterdam Festivals waarin eerder verschenen 

zijn:

   Van stedelijkheid en stedelijke festivals   

prof. A.C. Zijderveld

   De smaak van het onbekende – Marion Bloem

   Waarom wil iemand de Mona Lisa in het 

Louvre zien? – Karin Spaink

   Sigmund en de eeuwige jeugd – Peter de Wit

   Loyaliteitsprogramma’s en de toepasbaarheid 

in de culturele sector  Willem Gülcher

   Rotterdammers en hun festivals  Richard 

Stuivenberg 

   Kunst, subculturen en de duivel in de stad, 

Siebe Thissen, Jorinde Seijdel  

en Abdelkader Benali

Op de website van Rotterdam Festivals vindt  

u historische informatie met foto en video

materiaal over de festivals en evenementen  

van Rotterdam.

 www.rotterdamfestivals.nl

 www.gemeentearchief.rotterdam.nl
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Els van den Bent & René Spork, medewerkers 

Gemeentearchief Rotterdam, in opdracht van 

Rotterdam Festivals. 

Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave 

van het Gemeentearchief Rotterdam en  

Rotterdam Festivals, januari 2010. Overname 

van tekst met bronvermelding is toegestaan.

Fotografie => nog in te vullen

Ontwerp Bouwmeester van Leeuwen


