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Rosa Corral: ‘We hebben de stenen al verwijderd voor de aanleg van de tuin’

Arnoud Verhey

Bewoners leggen moestuin aan
Bewoners van de Jufferkade leggen 

een moestuin aan. ‘We willen ons 

steentje bijdrage aan het milieu. 

Groen is hier goed voor. Ook fleurt 

het de buurt op’, zegt Rosa Corral, 

een van de initiatiefnemers. 

‘Verder is het samen aanleggen en 

onderhouden goed voor het contact 

tussen de bewoners.’ Ze maken 

de moestuin op een pleintje in hun 

straat. ‘Daar stond een boom, maar 

die is gekapt omdat hij ziek was’, 

vervolgt Rosa. ‘Het is een mooie plek 

voor meer groen in de buurt.’ 

Buurt groener
De bewoners kwamen op het idee 

voor een tuin door Opzoomer Mee. 

‘We kregen een folder waarin stond 

dat ze 250 euro aan mensen gaven 

om hun buurt groener te maken.’ 

Omdat dit bedrag niet voldoende 

was voor hun plannen, dienden de 

bewoners een bewonersinitiatief in. 

De gebiedscommissie keurde dat 

goed. Rosa: ‘Ons plan is om geen 

gewone tuin te maken met alleen 

bloemen, maar er ook groente 

in te verbouwen zoals wortelen.’ 

Niet alleen de initiatiefnemers 

onderhouden straks de tuin. ‘Veel 

buren hebben me al gezegd dat ze 

zeker zullen meehelpen.’

Expositie in de 
Filmhuiskamer
Galerie de Jaloezie heeft een 
tijdelijke tentoonstelling over 
filmkunst in de galerie in de 
Van Speykstaat 92. 

De Jaloezie is een stichting die 

iets meer dan een jaar bestaat. 

‘We besteden aandacht aan jonge 

filmmakers en korte film’, zegt 

Gijs van der Meer van de stichting. 

‘Dat doen we nu tijdelijk in de 

Filmhuiskamer in Galerie Open!. Er 

hangen 25 werken.’ 

Jonge makers
Daarnaast vertoonde de stichting 

er in de weekenden audiovisuele 

kunstwerken van jonge makers en 

verhuurden er cultvideo’s. Door de 

coronamaatregelen is dat nu niet 

mogelijk. Voorbijgangers kunnen 

wel een aantal werken in de etalage 

bekijken. De tentoonstelling duurt 

tot 1 mei. Gijs: ‘We hopen dat we 

voor die tijd nog even open mogen.’ 

U vindt informatie hierover op  

www.galeriedejaloezie.org.

Inspiratie uit afval
De Duitse kunstenares en 

hoedenontwerpster Susanne Schmitt 

maakte in haar tijdelijke atelier in  

Oud-Charlois de afgelopen weken 

een reeks typisch Rotterdamse 

hoeden. Ze zijn geïnspireerd op 

afval van exposities dat ze vond 

in containers achter het Maritiem 

Museum. 

Alles bruikbaar
Een stuk touw, klossen, gereedschap 

om visnetten te maken: alles was 

bruikbaar. ‘Het was magisch om hier 

hoeden van te maken’, zegt Schmitt. 

Soms worden de gevonden stukken 

zelf verwerkt, soms zijn in het vilt 

van de hoed alleen de contouren 

zichtbaar van bijvoorbeeld een 

kabeltros. 

Voorbeelden van haar hoeden 

zijn te zien in Galerie Phoebus, 

Eendrachtsweg 61. Hier kunnen ze 

ook gekocht worden. Susanne: ‘Wat 

is dit in vredesnaam, vragen mensen 

verbaasd als ze mijn havenhoeden 

zien. Made in Rotterdam, zeg ik dan.’ 

Het Maritiem Museum wist niet dat 

hun afval op deze manier opnieuw 

gebruikt is. ‘Verrassend. We zijn heel 

benieuwd naar de resultaten’, zegt 

Peter Jan de Werk, woordvoerder 

van het museum.

Susanne Schmitt tussen haar havenhoeden

Dieter Kellmann

‘Hier vind je het echte 
Rotterdam’
Dat Richard de Boer in Rotterdam terechtkwam, heeft hij te danken 
aan een bijbaantje in een Haagse schoenenzaak. Richard: ‘Mijn baas 
kocht enkele zaken in Rotterdam en vroeg me daar te gaan werken.’ 
Een van die zaken bevond zich aan de West-Kruiskade. Richard is er 
nooit meer weggegaan. 

Het Oude Westen is voor Richard 

meer dan een plek waar hij zijn brood 

verdient. Zijn er initiatieven die de 

buurt ten goede komen, dan is hij 

van de partij. Of hij bedenkt ze zelf. 

In 2013 startte hij met wmo radar een 

sociaal project om jongeren aan een 

baan te helpen. ‘Via stageplekken 

en traineeschappen helpen we zo’n 

tachtig tot honderd jongeren per jaar 

aan werk.’ 

Dat hij altijd in het Oude Westen is 

gebleven, komt doordat hij van de 

buurt is gaan houden. Het verschil 

met Den Haag is volgens hem 

dat in Rotterdam, en vooral in het 

Oude Westen, de culturen gemixt 

zijn. ‘Dat is een van de krachten 

van Rotterdam.’ Volgens Richard 

vind je in het Oude Westen het 

echte Rotterdam. ‘Hier heb je nog 

authentieke winkels met zelfstandige 

ondernemers. Deze straat is uniek. 

Daar mag Rotterdam trots op zijn.’ 

Facebook
Het volledige interview 
met Richard de Boer 
leest u op  
www.facebook.com/
gebied.centrum 

Richard de Boer: ‘Rotterdam mag trots zijn op het Oude Westen’

Arnoud Verhey

Vergadering
De volgende 
vergadering van de 
gebiedscommissie is 
morgen, donderdag 
4 maart, om 19.30 uur. 
U volgt deze via www.
rotterdam.nl/centrum 
onder agenda en 
vergaderstukken. Wilt 
u inspreken? Mail 
uw onderwerp naar 
gebiedcentrum@
rotterdam.nl

Meer informatie
www.rotterdam.nl/centrum
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