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FOTO�-�E�X�P�O�S�I�T�I�E

Vooroordelen en discriminatie

Fotograaf Marjolein Annegarn maakte een serie van
negentien fotoportretten die het verhaal vertellen
over vooroordelen en discriminatie die mensen van
kleur in Nederland ervaren. De tentoonstelling Bl i n d e
vlekken, zere plekken is vanaf dit weekend tot en met
17 juni te zien op het Schouwburgplein. Annegarn
raakte bevriend met een vrouw met Surinaamse roots
en dat opende haar ogen: „Ik zag wat zij te verduren
kreeg, waar zij last van had en wat er tegen haar ge-
zegd werd. Ik schrok daar heel erg van.”
3-17 juni, Schouwburgpln. | blindevlekke n.goedbeeld.nl
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Circus en jazz op Noordereiland

Dit weekend vindt op het Noordereiland het Midden
in de Maas Festival plaats: een tweedaags evenement
„vol muziek, circuspret en bijzondere optredens”,
schrijft de organisatie. Het is een samenwerking van
twee lokale ondernemers, Koozie Lunchroom en
stadspodium Tante Nino. Zij organiseren het gratis
festival rondom het Burgemeester Hoffmanplein, in
het hart van het Noordereiland. Zaterdag: circus-
speelplaats voor kinderen, én optredens. Zondag: cir-
cusworkshops, een jazzconcert en een familieshow.
4-5 juni, Noordereiland | noordereiland.org /midm

ROTTERDAM�BIJ�NACHT

Extatische sfeer in KINO
(maar de buren zijn boos)

T
egen het eind van de
avond gooien overburen
van bioscoop KINO klui-
ten aarde uit hun voor-
tuintjes aan de smalle
Gouvernestraat in de

nekken van het uitgaanspubliek. Het
is twee uur ’s nachts. De politie heeft
dan al een poging gewaagd de rust te
doen terugkeren in een straat die de
nacht eigenlijk niet kent. Na een
screening van een documentaire
over technolegende Laurent Garnier
organiseert KINO deze avond een
feestje in de foyer.

Nu is een nachtelijk evenement
niet ongebruikelijk in deze bioscoop,
maar mede door corona is het er een
tijd stil geweest. Daarvoor kwam het
redelijk vaak voor dat KINO de foyer
en soms zaal 1 openstelde voor een
clubnacht. Zeker in zaal 1 was het op
die Boogie Nights genieten: de dj op
een podium voor het enorme
scherm, de eerste paar rijen stoelen
weggehaald en bij de nooduitgang
een kleine bar met beugels Grolsch.
Een zaaltje voor zo’n honderd man,
met een compilatie van dansscenes
uit allerlei beroemde films op het
scherm, terwijl het publiek danst on-
der het dak met lantaarnlichtbak –
een knipoog naar het oude Lantaren-
Venster, dat hier tot 2010 zat.

Het meer dan honderd jaar oude
pand kent een lange (culturele) ge-
schiedenis. Het deed lang dienst als
centrum voor creativiteit en kunst, in
de Tweede Wereldoorlog werd het
een noodziekenhuis en in 1949 werd
het filmhuis ’t Venster. In de jaren 50
kwam er een theaterzaal bij, De Lan-
taren. Samen werd dat in 1978 het
iconische LantarenVenster. Dat bleef
het, tot het filmtheater naar de Kop
van Zuid verhuisde. In 2016 werd het
pand door de gemeente verkocht aan
het team achter KINO, dat het volle-
dig verbouwde. Een glazen wand
werd aan de achterkant van de foyer
geplaatst, een nieuwe bar en open
keuken op de plek waar de oude bar
zat. Een veel logischer indeling: de
foyer is nu meer open en een geheel,
zeker in combinatie met bar, keuken
en restaurant dat hier ook gerund
wordt. KINO gaat binnenkort de zaal-

indeling veranderen en het pand ver-
bouwen om extra zalen toe te voe-
ge n .

Goed, deze avond is het dus feest.
KINO is daar duidelijk niet op inge-
steld. De muziek staat zacht, het is
erg warm, de geluidsinstallatie is niet
zo goed en er ligt overal kapot glas.
Toch stoort het niet: de sfeer is goud,
zowel gemoedelijk als extatisch.
Juist omdat de muziek niet zo hard
staat, kletst men elkaar de oren van
de kop, wordt er veel gelachen en ge-
danst. En, groot pluspunt: de gin-to-
nic is superlekker en niet duur. Bom-
bay gin met Fever Tree tonic in een
echt cocktailglas. Dat vind je ’s
nachts weinig in Rotterdam.

De buurt vindt blijkbaar niet dat de
muziek zacht staat: rond één uur
komt de politie om de uitgaanders
tot rust te manen. De muziek moet
zowaar nog zachter en het publiek
mag niet meer buiten staan voor een
sigaret en een gesprek. Toegegeven,
de hele avond lang staat minimaal de
helft van alle bezoekers buiten – in
een straat van vijf meter breed met
veel over- en bovenburen is het niet
vreemd dat er geklaagd wordt.

Dat is zonde, KINO kan een mooie
plek voor kruisbestuiving tussen dag
en nacht zijn, wat al meermaals ge-
bleken is. Het leuke is dat vanwege
het screenen van films op zo’n club-
avond er uit de zalen een (qua leef-
tijd) gemêleerd publiek stroomt, dat
blijft hangen. Het geeft een onge-
bruikelijke clubsfeer, waarin ieder-
een z’n ei kwijt kan en ook de oudere
generatie weer even voelt hoe gezel-
lig het kan zijn om je laveloos te zui-
pen op elektronische muziek.

Grapje natuurlijk, maar diversiteit
voegt wel echt wat toe aan een
avondje stappen: de ontmoetingen
zijn op een goede manier net wat on-
gemakkelijker, de onderlinge ver-
houdingen liggen onverwachter en
de gesprekken zijn anders. Al met al
is het te hopen dat KINO de nacht va-
ker een plek geeft in zijn zalen. Met
alle respect voor de buren in de Gou-
vernestraat, natuurlijk.

Jonasz�Dekkers schrijft�op�deze�plek
om�de�week�over�clubs�en�cafés

7,�5
Sfeer Ongebrui-
kelijk,�extatisch
en�gemoedelijk
tegelijk.

Vo�o�r�z�i�e�n�i�n�g�e�n
De�bar�is�prach-
tig,�het�perso-
neel�werkt�kei-
hard,�de�drank
is�goed�en�niet
te�duur,�toiletten
zijn�van�bios-
co�o�p�kwa�l�i�t�e�i�t�.
Jammer�van�al
dat�glas�op�de
g�ro�n�d�.

Geluid Slecht;
staat�te�zacht�en
is�eigenlijk
alleen�recht
voor�de
dj-booth�goed
hoorbaar.�Maar
goed,�buren�hè.

Kino
G�o�u�ve�r�n�e�s�t�ra�a�t
1�29�-1�33
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Re�a�g�e�re�n�?
Opinie
e�n�/o�f
B�r�i�eve�n�?
Tips�voor
de�Agenda?
Mail�de
re�d�a�c�t�i�e�:
ro�t�t�e�r�d�a�m
@�n�rc�.�n�l

ZOALS ONZE ZUS WAS

010 – 447 99 00
vanderspekuitvaart.nl 

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e�s
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Deze�pagina�is�voor�de�lezer. Iedere�week�is�er�ruimte�in�de�Rotterdam-bijlage
voor�opiniestukken�(maximaal�600�woorden)�en�ingezonden�brieven�(maximaal
200�woorden).�U�kunt�uw�bijdragen�sturen�naar�rotterdam@nrc.nl.

OPINIE�010

Geef bewoners tijd om te falen!

G
een stad in Nederland die de
laatste jaren zo’n metamorfose
heeft ondergaan als Rotter-
dam. Van ‘het afvoerputje van
N e d e r l a n d’ tot ‘de must-see-

attractie van de Lage Landen’. Die mooie
ontwikkeling heeft schaduwkanten, zien
we op plekken waar kwetsbare Rotterdam-
mers werken aan een beter leven.

Onder het huidige college is het concept
van de participatiesamenleving ingeruild
voor de prestatiesamenleving. Zelfred-
zaamheid is de norm, falen eigenlijk niet de
bedoeling. Een ideaalbeeld dat intussen op
alles en iedereen wordt geplakt, zo lijkt het.

Het huidige Rotterdam gaat velen te
snel. Op basis van dertig jaar ervaring met
ondersteuning voor Rotterdammers-met-
tegenwind weet ik: je kunt veel betekenen,
maar verlang niet dat mensen zich moeten
voegen naar een ideaalbeeld dat niet aan-
sluit op hun probleem of situatie. Dat is
vragen om moeilijkheden.

Voor dak- en thuislozen en verslaafden is
de toegang tot de stad altijd al een pro-
bleem. We willen ‘z e’ en ‘het’ eigenlijk niet
zien. Zo’n vijftien jaar terug, met de uitvoe-
ring van het Plan van Aanpak Maatschap-
pelijke Opvang, maakte Rotterdam een
grote stap. Dat gebeurde met een integrale,
persoonsgebonden, niet-vrijblijvende aan-
pak van ‘verkommerden en verloederden’.
De ene bewoner kreeg zorg & opvang (de
verkommerde en verloederde), de andere
stadsburger kreeg veiligheid & leefbaar-
heid (de rest van de stad). Een win-win-
situatie, toch?

Vijftien jaar later spreken we, als het gaat
om dezelfde groep, over ‘kwetsbare perso-
n e n’. Wat zegt dat? Zijn de problemen an-
ders geworden? Minder urgent wellicht? Bij
de aanbesteding van dagbesteding in de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO) zien we een vernieuwde werkelijk-
heid ontstaan: ondersteuning bij het wer-
ken aan een beter leven en het meedoen in
de samenleving, van buurthuis tot Voed-
seltuin, moet in twee jaar leiden tot vrijwil-
ligerswerk of een betaalde baan. Een pres-
tatie van formaat. Met een beetje fantasie
zouden we het ook toveren kunnen noe-
men.

D e meeste deelnemers bij Pluspunt
(een werkcentrum voor Rotterdam-
mers die langdurig een steuntje in

de rug nodig hebben) hebben nu al het ge-
voel dat ze in een exclusieve stad leven.
Zonder ruimte voor hun tekortkomingen,
uniekheid en gekkigheid. Maar hé, een
Rotterdam zonder gekkigheid, exclusief
voor de kansrijken? Heb ik iets gemist? Wat
me extra zorgen baart, is dat het stadsbe-
stuur niet langer de indruk wekt zich aan te
sluiten bij het tempo van minder kansrij-
ke n .

Sociologen leren ons dat de stad geen
plek is voor medezeggenschap. Als we niet
oppassen, is het een plek van onteigening
door een dominante klasse, gebaseerd op
economische belangen. Zonder een écht
belang om een stad voor iedereen te ma-
ken. Is dat aan de hand in Rotterdam? En
zou ons stadsbestuur niet wat meer moe-

Het huidige Rotterdam gaat velen te snel, dus geef kwetsbare bewoners meer ruimte om te falen en om op te krabbelen,
betoogt Erik Sterk. „Een exclusieve stad? Dat lijkt me niet de bedoeling.”
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ten opkomen voor de belangen van min-
der dominante klassen? Zonder die be-
scherming zullen Rotterdammers in een
kwetsbare positie in de schaduw worden
gezet. Dat het huidige huisvestings- en so-
ciale beleid piept en kraakt, moge duide-
lijk zijn.

Zonder plekken voor vertraging en verbeel-
ding – waar je mag oefenen, falen, weer op
mag krabbelen en vooruit struikelend kan
werken aan een beter leven – zijn we geen
stad. In ieder geval geen inclusieve stad.
Wat dreigt is een nieuwe sociale kwestie.
Dit keer geen arbeiderskwestie, maar een
‘niet-arbeider kwestie’. Rotterdammers
met een zodanig grote afstand tot de ar-
beidsmarkt dat een betaalde baan er niet
inzit, worden uitgesloten van ondersteu-
ning en meedoen in het publieke domein.

Een exclusieve stad? Dat lijkt me niet de
b e d o e l i ng .

O nlangs, tijdens het Levenslustfesti-
val bij Pluspunt, presenteerde ik
een ‘Ode aan de Vertraging’. Ik

pleitte voor een inclusieve stad met vrij-
plaatsen voor kwetsbare én kansrijke Rot-
terdammers om (eventjes) niet te voldoen
aan de drukkende prestatie-eisen van
overheid, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en
samenleving. Daar is behoefte aan.

Recent bezocht ik ook een reünie van
mijn oude basisschool, De Meidoorn in
Ridderkerk. Ik vertelde daar dat ik was
gaan studeren in Rotterdam. Ik fietste in
die tijd bijna dagelijks langs nachtopvang
Havenzicht. Onder Rotterdamse studenten
ging het broodje-aap-verhaal dat je er na
een avondje doorzakken terecht kon voor
een gratis ontbijt. In mijn werkzame leven
kwam ik te werken bij de moederorganisa-
tie van Havenzicht, Centrum voor Dienst-
verlening. Daar leerde ik wat er leefde ach-
ter die muren.

Met de meeste oud-schoolgenoten ging
het goed, bleek tijdens de reünie. Leuke
uitschieters: één klasgenoot is een poosje
staatssecretaris geweest en een ander foto-
model. Helaas is ook iemand dakloos ge-
raakt. De laatste was niet aanwezig. Te
druk met overleven.

Aan de slag!
(Maar niet te snel).

Erik�Sterk,�directeur�stichting�Pluspunt�Rot-
terdam�en�stichting�Voedseltuin�Rotterdam

Wat me zorgen baart,
is dat het stadsbestuur
niet langer de indruk wekt
zich aan te sluiten bij
het tempo van
minder kansrijken


