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De Coöperatieve Verening Utopia is gevestigd op het DWL-terrein in de Esch/Kralingen bij de Watertoren
en bestaat op 16 oktober 2018 veertig jaar.
De leden van Utopia houden zich bezig met kunst, cultuur en techniek.
De Watertoren, het Proefsnelfiltergebouw, de Villa, Hal 1, Hal 2, Hal 3, restaurant de Watertoren en
café TomTom zijn onderdeel van Utopia.
Binnen Utopia bevinden zich diverse disciplines zoals:
architectuur, fotografie, grafische vormgeving, industriële vormgeving, houtbewerking, metaalbewerking,
edelmetaalbewerking, 3-D design, muziek, film, patterns, 3-D printing, schilderkunst, beeldhouwkunst,
horeca, etc.
De projecten waarmee Utopia als groep naar buiten is getreden, zijn o.a.:
de futuristische HELIX-tentoonstelling, Ponton 010, Lijnbaanpoppen, stadhuiskamerinrichtingen,
optredens en activiteiten in Hal 4, verlichting van de Watertoren, etc.
Leden
Betty van den Boogert, Haiko Dragstra, Jelle Feringa, Cor van der Hout, Rein Janssen, Jeroen de Jongh,
Ilse Leenders,Victor Mani, Marieke van der Meer, Hans Mesman, Margreeth Muller, James Rubery,
Chiel van der Stelt, Hans van den Tol, Liesbeth Valkenburg, Peter de Vette, Walter Vincent, Mike Vincent,
Hans Werlemann, Dieter de Winter
Ere-Lid
Tineke Werlemann en Viola van Oostrom
Projectlid
Maud Timmermans
Ex-Leden
Jean Paul Birkhoff, Constance van Duinen, Marja Eland, Gerard van Groeningen,
Herman Helle, Caroline Meltzer, Reinout Meltzer, Evan van der Most, Hans Oldewarris,
Viola van Oostrom, Mariska Oprel, Bob van Persie, Floor Peters, Joke van der Spek, Jos Stoopman,
Jeroen Thomas, Onno van Wijk, Peter de Winter
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Op 15 September 1869 dienden B. en W. het voorstel in tot de aanleg van een drinkwaterleiding in eigen beheer, d.w.z. door
aanbesteding alleen van die werken, die daartoe geschikt of vatbaar zij, doch de overige uit te voeren door werklieden van de
gemeente. Dat was trouwens de gebruikelijke gang van zaken.Ten aanzien van de exploitatie hakten zij de knoop door: zij zou
‘als eigen onderneming mede in eigen beheer blijven.’
Voor het eerst waagde Rotterdam zich aan zo’nonderneming, in een tijd toen gemeentelijke exploitatie in ons land een
zeldzaamheid was.
Het plan van Van der Tak (architect) dat mede de handtekening van Rose (wethouder?) droeg, stelde voor pomp- en
filterwerken te plaatsen op het weiland oostelijk van de Oude Plantage en het benodigde water aldaar uit de Maas te putten.
Vier stoommachines waren in het plan begrepen, waarvan er dadelijk 2 geplaats moesten worden: de overige zouden volgen,
zodra de dagelijkse behoefte 5.000 kub. te boven zou gaan.
Elke machine had een vermogen van 350 kub.m. per uur.
4

De vier machines kwamen in twee gebouwen, waarvan er dus éénal dadelijk moest worden verwezenlijkt. Bij deze gebouwen
waren een watertoren, woningen, werkplaats en magazijn ontworpen. De inhoud van het reservoir was ruim duizend kubieke m.
Het plan voorzag voorlopig in één voorraadbassin van 18.000 kubieke m; voor latere uitbreiding waren er nog twee ontworpen.
Vier filters zouden het water zuiveren.Voor 5.000 kubieke m. per dag waren er ruim drie voldoende. Om vloedvrij te zijn zou
de gehele inrichting worden omgeven door een dijk van vier meter boven R.P. Bij de pompwerken ving de buisleiding aan, die
zich in drieën splitste voor de drie stadsdelen. De gezamelijke lengte der buizen was 50.000 m. In de bodem der havens en
andere wateren zouden 21 zinkers worden aangebracht. De kosten van het totaal werden begroot op f 1.850.000,- duur van de
uitvoering drie jaar.
(uit: ‘Mensen maken een stad’ van Jan Nieuwenhuis, Hoofd Bureau Voorlichting en Publiciteit ter Gemeente-Secretarie 1855-1955).
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Zoals Columbus ongeveer
Die het zeegat uitzeilde
met een vast idee
maar zonder enige
garantie dat het
Wat zou gaan worden
Zo begon ik aan het
Boekje en verzamelde
ik de txts en de pix
En net als Columbus
hoorde ik denkbeeldig
gejuich toen na de
scheurbuik de storm
En de eindeloze
windstilte er op
eens in de verte
vaag land zichtbaar werd

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Mijn foto’s gaan per definitie over fotografie, over wat men fotografie verwacht.
Over de manier waarop mensen fotografie bekijken en de code, die mensen hanteren om het beeld te lezen. Elke foto vertelt
daar een net weer ander verhaaltje over.

Ik geloof inderdaad dat er een autonome visuele taal bestaat die geen equivalent heeft in de gesproken taal. Ik denk dat alle
geslaagde foto’s daar iets van hebben. Alle belangrijke fotografen weten daar iets van vast te leggen, dat niet in woorden
uitgelegd kan worden. Iedere fotograaf streeft ernaar dat magische moment onder controle te krijgen.

Ik ga uit van cliché’s, omdat clichébeelden bij uitstek zaken zijn waarmee mensen vertrouwd zijn. Dat geeft mij de ruimte om iets
heel anders te doen. Iets wat volkomen indruist tegen het verwachtingspatroon.

Ik vertel niet hoe mijn foto’s tot stand komen, want daar gaan ze over. Als ik zou uitleggen hoe ik precies te werk ga, zou ik de
realiteit van het beeld ontkrachten.
Ik probeer als fotograaf uit het beeld te verdwijnen. Tijds-en plaatsaanduiding ontbreken aan mijn foto’s.You are only left with
the image.

Het stilleven heeft een bepaalde traditie. Ik gebruik daar heel elementaire dingen uit: perspectief, werking, zwaartekracht, de
suggestie van realiteit, de vorming ervan. Iedere foto gaat over het misbruik van deze conventies.

Alan David Tu, 1990
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ANECDOTE 060683
Op zekere dag- ergens in 1983- werd er flink op de deuren van Hal3 gebonkt.
Daar waren we met een flinke ploeg van HansW en mezelf samen met mensen van OMA bezig een 3x4 meter
grote en wetenschappelijk op de halve millimeter kloppende maquette te maken van een plan voor het park La
Villette in Parijs. Het was een wedstrijdontwerp van Rem die vaak kwam kijken naar wat op dat moment een
weliswaar bedacht maar nauwelijks aanstuurbaar project leek.
Het ontwerp werd gezien de drie weken termijn namelijk vaak aangepast aan wat maquette-technisch handig was.
Het moet gezegd worden dat ons toen- ver voor het 3d-printen- maquette-technisch niets onmogelijk leek. Ik
leerde bijvoorbeeld Xaveer de Geyter (niet voldoend verdunde) verf in draadjes te spuiten waardoor eigenaardige groen structuren en wand-afwerkingen ontstonden. Alex werkte aan een heuvel die alsmaar niet de goede
en quasi-natuurlijke vorm aan wilde nemen. Bijna 24 uur per dag hoorden we het zware WOMP! geluid van de
hompen klei die vanaf een zekere hoogte met kracht werden neergesmeten op het degelijke stalen lastafeltje dat
we nog steeds hebben in Hal3. Na deze voorstudies is de heuvel uiteindelijk gerealiseerd met PUR schuim uit een
spuitbus.
Na het gebonk op de deuren gingen we snel kijken- niemand wist van ons project- en openden de deur en lieten
Rem en de burgemeester van Parijs binnen. De laatste was begrijpelijkerwijs nieuwsgierig geworden.
Net daarvoor hadden we al andere bezoekers: Gekke Willem de Wielrenner en een eveneens dakloze vriend.
Willem had een mondharmonica en zijn vriend een mondharp. Willem beweerde altijd dat hij met zijn toverstaf
altijd heel snel kon bepalen waar de energie was en dat was kennelijk in Hal3. Ook dit waren Hal 3 gasten maar
we wisten ze te bewegen snel plaats te nemen in een enorme stalen kast die op dat moment in Hal3 stond. Zittend op een doos of kist moesten ze ‘t daar enige tijd kunnen uithouden.
In Hal3 stond op dat moment een bijproduct voor Bob Vissers film-project Plan Delta en dat was een filmkraan.
Met de kraan konden de filmer en scherpsteller tot 6 meter hoog in een vloeiende beweging door een bepaalde
set bewegen. De burgemeester werd buik beneden over de in aanbouw zijnde maquette gemanoeuvreerd waar
hij een soort voetgangers view kreeg via de enthoscoop—een apparaat dat normaliter werd gebruikt om de
kwaliteit van in staal geboorde gaten te controleren en misschien voor deze taak onvoldoende dieptescherpte
had.
Op dit moment klonk heel langzame en klagelijke mondharp- en harmonica muziek uit de stalen kast. Hans en ik
zetten gezicht of we net de radio aan hadden gezet en met genoegen luisterden naar deze muziek. Het was ons
favoriete station.
BENNGGGG….. BAAANNNNGGGG
Dat klonk als een reeks ontploffingen van de kant van Hal4. Terwijl ik daarheen rende door de korte gang hoorde ik hijgend achter me Rem en de burgemeester. In Hal4 gearriveerd zag ik hoe Blixa Bargeld van Einsturzende
Neubauten een stuk staal van vele kilo’s voor de derde keer op het van plakmicrofoons voorziene podium
gooide. Ik was blij dat het door Haiko en mijzelf geproduceerde podium deze aanval goed doorstond. Blixa leek
met de derde poging tevreden.. dezelfde avond was het concert. Terug lopend naar de maquette hoorde ik Rem
in goed Frans aan de burgemeester uitleggen dat dit cultureel gezien een erg interessante periode was voor Rotterdam.
Misschien uit schuldgevoel leende HansW daarna een dure NIKON uit aan Willem.. we waren twee dagen daar
mee in de weer en de camera werd weer-gevonden. Zo is het allemaal nog goed afgelopen gelukkig- wat dat
betreft.
We waren in Parijs bij de presentatie en we waren totaal verbluft dat Tschumi winnaar werd. Daarbij was de
overweging dat Tschumi post-modern was en ons ontwerp niet. Dat ons ontwerp een geen-ontwerp was of nog
moderner: een nog-niet-ontwerp en dat een mooi beeld belangrijker is dan een leuk schema (dat toch nooit
klopt) dat daalde pas veel later in bij de critici.
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Datum
22-09-79

28-09-79
27-05-80
07-06-80
14-06-80
21-06-80
05-07-80
10-08-80
21-08-80
01-09-80
12-09-80
26-09-80
30-10-80
02-11-80
03-11-80

07-11-80
08-11-80
17-11-80
22-11-80
29-11-80
13-12-80
01-09-81
30-11-81
08-02-82
16-04-82
19-04-82
16-05-82
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activiteiten Hal 4
Openingsfeest ‘Lijn 1 Hal 4 Half 9’ met oa Fad Gadget, Scritti
Politti

Sleperspop
“Garland Jeffreys, Lancee“
De Uitvinder aan het Woord
“Fischer Z, Frozen Frog“
“Young Marble Giants,Vice Versa, Last Pogo in Paris“
Rotterdam Must Dance met Mighty Observer, Spliff Sounds
“Portoricaans Feest“
Circus Oz
“Skaten“
Pottendag in kader van Flipofes
Furious Pig, Foreign Bodies, Circuz Oz
A Certain Ratio, Durutti Column, Section 25
The Cure, Torpedos
Captain Beefheart, Suspect

Creation Rebel, Medium Medium
Motorsportclub Rotterdam
The Human League, Zef
Rotterdam Must Dance Again met Chuck Lonely, Alex Only
Bauhaus + Zef, Pierre en Rick
New Order + Minny Pops
STIR, Op Hoop van Zegen
Rock and Roll Show door De Voorziening
Tuinbeurs
Jajaja, Alez Allez, Sorry door Academie voor Beeldende Kunst
Woyzeck door STIR
Alan Vega + Honey Hush

28-05-82
19-06-82
21-06-82
23-06-82
01-09-82
15-09-82
26-09-82
10-10-82
14-10-82
16-10-82
24-10-82
13-11-82
20-11-82
28-11-82
17-12-82
10-01-83
11-01-83
30-01-83
05-02-83
05-03-83
01-05-83
01-07-83
29-07-83
15-08-83
24-08-83
03-09-83
23-09-83
02-10-83
23-10-83
25-10-83
10-11-83
02-12-83
10-12-83
27-01-84
04-02-84
04-02-84
29-02-84
16-03-84
30-03-84
31-03-84
12-04-84
12-04-84
19-05-84
24-05-84
01-07-84
06-10-84
08-10-84
23-10-84
01-01-85
01-01-85
04-03-85
01-04-85
16-04-85
01-06-85
01-06-85
17-06-85
29-06-85
01-07-85
15-09-85
19-10-85
28-10-85
02-12-85
09-12-85
26-12-85
27-01-86
11-02-86
24-02-86
07-04-86
18-04-86
15-05-86
18-05-86
06-06-86
09-06-86

Theater of Hate, Torpedos
Kiss
Palais Schaumburg, De Div
Chaoz
Skaten
Modern English, Piu Piu
“Lavvi Ebbe, Eric Random and the Bed Lamites“
“Wirtschaftswunder,Niew Hip Stilen“
“Birthday Party (Nick Cave), Mambo’s“
“Videoweekend met Tuxedo Moon“
“Liaisons Dangereuses + Dojoji“
“Abwarts, 39 Clocks“
“Cassettemarkt“
“Culture“
“The Meteors + Corridor des Affairs“
“Notorische Reflexe“
“The Gladiators (gecanceld)“
Dennis Brown (afgelast)
“Tapper Zukie“
“Einsturzende Neubauten“
Radeis met Echafaudages
Hittegolffeest met Mark Stewart & the Maffia, dj Alex
“Hittegolffeest met Shaka Walla Night, Master Blaster, President
C“
“Bewoners DWL-terrein“
RO Theater met De Vliegen
Orkater met Ballast
“Alex and the Remix, Big Party the Ghetto“
“Historische Autodag“
“Lazare Kenmengue“
De Zwarte Hand met Piccolo Paradiso, repetitie
“Bewonersvergadering DWL-terrein“
Die Zimmermanner, Dansfabriek. dj Haha
“Pop van Buiten“
The Armoury Show, Rotterdam Must Dance III, dj Haha
“Exit’s Rott en Roll, Gene Servance“
RO Theater met Opera van Smyrna
“SSR, Margriet Eshuysband“
“Schlaflose Nachte, Creme de la Creme“
“Portion Control, Creme de la Creme“
Exit, Blue Grass Band, Piano Man, Rataplan
“Studenten vereniging Laurentius“
“Bouwmij Wilma“
Dwaas aan de Maas met Mute, District 26, Spot the Loony
door Exit
“Circle Ensemble en Kodo“
“Skaten“
Palais Schaumburg, Jules Deelder, de Zwit, Mammoet, the
Schismatics, Buba, Caesare, 5 jaar Hal 4
RO Theater, God, locatieproject
Blue Murder, Talk Talk
plans
survival
RO Theater, Mieke Mom, locatieproject
Eelco Brinkman, Ministerie van WVC, Hal 3
subsidie gevraagd
“Ali Janse Producties, Levend Rotterdam“
verbouwing (datering is schatting)
Paleis van Boem, repetitie
“Blaine Reininger, Sunset Sunrise Party“
RO Theater, Merlijn, locatieproject
Grafesta, schildermachine, Kunstmarkt
“Grafesta, grafische vormgeving“
RO Theater, Diederik, Kind uit Blik, repetitie
RO Theater & Onafhankelijk Toneel, Affaire B, voorstelling
RO Theater, Diederik, Kind uit Blik, repetitie
Grifteater, Op de Rand van een Vrouw, voorstelling
Onafhankeljk Toneel, Affaire B, voorstelling
Pentatheater, Kleine Oefeningen om er achter te komen,
voorstelling
Fact, Zonder Betekenis, repetitie
Tuinman van Toulouse, voorstelling
Ro Theater, Cas in het Paleis van Boem, voorstelling
Teatro Roma Pralipe, Oedipus, voorstelling
Grifteater, Nadir, voorstelling
“Circle Ensemble, Keiko Abe“
Werk in Uitvoering, Wie niet wondert waait weg, voorstelling

28-07-86
15-12-86
12-01-87
29-06-87
01-07-87
23-07-87
20-08-87
21-08-87
14-09-87
21-09-87
29-11-87
18-12-87
22-12-87
10-01-88
22-01-88
24-01-88
19-02-88
03-03-88
06-03-88
08-03-88
12-03-88
17-03-88
10-04-88
11-04-88
06-05-88
08-05-88
12-05-88
27-05-88
28-05-88

25-06-88
28-06-88
13-07-88
15-07-88
23-07-88
29-10-88
11-11-88
13-11-88
16-11-88
18-11-88

RO Theater, Pravda, locatieproject
“Rotterdam Films, City Life“
Ro Theater, De Oorlog, locatieproject
Mickery, Cerceau, voorstelling
verbouwing tbv Mickery
RO Theater,Vuur in de Sneeuw, repetitie
A Field in the Sky, repetitie
“Paleis van Boem, Kunstmarkt“
Studio Al Porto, Dust, voorstelling
Ro Theater, Masterclass, repetitie
“Alpha Blondy“
Just Ice en Moonrunners
“3 Mustapha’s 3“
“Ted Hawkins“
“The Nits & Mam“
“RO Theater, afscheidsfeest“
“The Bhundu Boys“
“SSR, De Dijk“
“Alex Chilton & Ziffels“
“Internationale Vrouwendag“
De Onderneming, Ayckborn Project, repetitie
“VPRO, Gasthof“
“Dr. John“
De Schreeuw, Carmen, locatieproject
“Herman Brood“
“Italiaan in de Tram“
“Screaming Jay Hawkins“
“Steve Hackett“
“Nina Simone“

“Arno Hintjes“
“Burning Spear“
“Youssou N’Dour“
“The Feelies“
“Thione Seck & Le Raam Daan“
Mickerytheater, History of Theatre Part II, locatieproject
“Hockeyclub Leonidas“
“Modesalon modeshow”
“Celia Cruz & Jose El Canario Alberto“
“Irakere“

27-02-89
11-03-89
17-04-89
24-04-89
14-05-89
01-06-89
10-06-89
04-08-89
31-08-89
26-09-89
26-09-89
24-11-89
27-11-89
17-12-89
15-01-90
06-02-90
07-02-90
28-02-90
01-03-90
12-03-90
15-03-90
09-04-90
19-04-90
12-05-90
23-05-90
19-06-90
29-06-90
01-08-90
17-09-90
25-10-90
07-11-90
20-11-90
10-12-90
22-12-90
22-02-91
03-03-91
08-03-91
13-03-91
16-03-91
12-05-91
23-05-91
01-06-91
14-06-91
08-09-91
27-09-91
05-10-91
12-10-91
14-10-91
16-11-91
02-12-91
24-01-92
27-01-92
25-06-92
21-08-92
01-10-92
29-10-92
26-11-92
08-12-92

De Maasstadspelers, Interiors, voorstelling
“Studentenvereniging Alcazar“
RO Theater, Op Hoop van Zegen, repetitie
Blauw, L’Ecole des Femmes, voorstelling
“Dozenproject“
“Ineke Smits, Monasplen“
“Kring Industrieel Ontwerpers“
“Peter Greenaway, Dood aan de Seine“
“Ineke Smits, Monasplen“
“Meatball“
“Landmark“
“RKS, Confrontaties met Haags Slagwerkgroep“
Ro Theater, Ratteplan, repetitie
“Rotterdams Kunstkanaal, Rotterdam Shuffle“
“Humanistisch Verbond, Paul de Mol“
“Frank den Oudsten, Jules Deelder tbv Stadstimmeren“
Internationale Nieuwe Scene, Narrenschip, voorstelling
“De Zwarte Hand, De Zee“
plan van aanpalk om te komen tot een beeldstudio STOA
Ro Theater, Mac Beth, repetitie
Fact, Aquarius, repetitie
Carrousel, De Vliegenier, repetitie
Stephen Petronio, Michel Anne de Mey, JeanFrancois Duroure,
Herve Robbe, Spring Dance Festival, voorstelling
Maasstadspelers, Rijgen, voorstelling
Ro Theater, Teatro Fantastico, voorstelling
Kuub 3, King Lear, voorstelling
Modeacademie van Riel, modeshow
Ro Theater, The Family I, voorstelling
Ro Theater, Parsifal, voorstelling
voorlopig ontwerp verbouwing door Chiel van der Stelt
Blauw Prospero
Ro Theater, The Family III, voorstelling
Ro Theater, Matilda, repetitie
“Academie van Beeldende Kunsten“
“RKS, Festival Stemgebruik“
“OMA, ZKM Karlsruhe“
Laurentius, Tres Sombreros de Copa, voorstelling
De Maasstadspelers, A Lie of the Mind, voorstelling
Slagwerkgroep Den Haag Slagwerk in Kleur
“VPRO, Moordtv“
“RKS, Kronos Quartet“
“Bureau voor Rechtshulp“
“RKS, Exotiek“
“Slagwerkgroep Den Haag, concert met cd-opnames“
“Landmark“
“Harmoniekapel Excelsior en St. Michael Thorn“
“VPRO, Prima Vista“
Bart Stuyf, Spiegels, repetitie
“Academie van Beeldende Kunsten“
De Zwarte Hand, Orkest een Verhaal, voorstelling
“Slagwerkgroep Den Haag Irony, concert met cd-opnamen“
Ro Theater, Gouda’s Glorie, voorstelling
“SKVR, kindermuziekmanifestatie“
Ro Theater, Semmelweis, voorstelling
De Studio, het Podium
“Alejandro Agresti, The Act in Question“
“Humanistische Omroepstichting, So Long, Goodby, Farewell,
Auf Wiedersehn“
Mutua Amicitia, De Knecht van twee Meesters, voorstelling
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11-12-92
31-12-92
01-01-93
22-02-93
28-02-93
12-04-93
17-05-93
18-06-93
20-06-93
24-06-93
31-07-93
16-08-93
30-11-93
31-12-93
30-01-94
31-01-94
21-02-94
28-02-94
15-03-94
02-05-94
23-05-94
31-05-94
16-06-94
03-07-94
04-07-94
25-07-94
29-08-94
26-10-94
05-11-94
14-11-94
28-11-94
30-11-94
30-11-94
05-12-94
11-12-94
21-12-94
01-01-95
03-03-95
03-06-95
22-06-95
24-06-95
01-07-95
26-07-95
26-08-95
28-10-95
31-10-95
19-11-95
25-11-95
27-11-95
16-12-95
31-12-95
25-01-96
27-01-96
17-03-96
02-04-96
04-04-96
07-04-96
18-04-96
24-04-96
27-04-96
30-04-96
09-05-96
02-06-96
24-06-96
29-06-96
30-06-96
14-09-96
01-10-96
08-10-96
11-11-96
16-11-96
17-11-96
22-11-96
24-12-96
31-12-96
31-12-96
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hinderwetvergunning
Emmy Weustink
Het Rotterdam Film Bureau
Ro Theater, Global News, voorstelling
“vergunning problemen en av-studioplannen“
Ro Theater, Undine Gaat, vorstelling
“Ro Theater Uitzicht“
“Ro Theater, seizoensafsluting“
“Max Wagener“
“SKVR, kindermuziekmanifestatie“
“Geert vd Camp & Andre Dekker, Pied a Terre“
Ro Theater, Gegijzeld, repetitie
“P.C. Basisschool De Watertoren, kerstviering“
“oudejaarsfeest“
“IFFR, Film in Rotterdam“
Waardenberg en De Jong, Naggelwauz, repetitie
De Zwarte Hand, Molens, repetitie
Waardenberg en De Jong, Naggelwauz, repetitie
Ro Theater, Afwachten, repetitie
Ro Theater, Afwezig, voorstelling
“Rotterdams Conservatorium, afstuderen Michel Grens“
Basiseducatie Leiden, Pyr Sultan Abul, voorstelling
RSC, De Koning Drinkt, voorstelling
“Rabo Vastgoed, Gerhard Lentink en House of Circle’s“
“KRO, Keimpe de Jong met Helden“
Studio Hinderik, Regen, voorstelling
Feniks, The Wedding House Party, locatieproject
Academie St. Joost, Photo St. Joost, tentoonstelling
Eigenwijze Mode modeshow
Orkater, Natte Sneeuw, voorstelling
SBAW, Ik wil werk, seminar
“CEA: Besparen op licht in huis, Besparen op licht in huis“
Handtheater, De Man de Stad en het Boek, voorstelling
“Marc Verhoeven door Rotterdams Conservatorium“
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, In Amerika“
Raad van State vernietigt milieuvergunning
Koerdische bijeenkomst
Raad van State vernietigt milieuvergunning
“Rob Beekenkamp, 40 jaar“
“SKVR, kindermuziekmanifestatie“
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, RSB in Parijs“
“Sol Film Producties, De Andere Kant van de Tunnel“
bijeenkomst deelgemeente Kralingen Crooswijk
Heineken Jazz & Blues Festival, Roest, repetitie
“Olivier van Noortgroep, 50 jarig jubileum“
Onafhankelijk Toneel, De Beschaving mijn Moeder, voorstelling
“Stichting Paraplu, Od Koren Kornese“
“Houten Kelen, Nederlands oudste feministisch vrouwenkoor“
Beleid, toekomst en ambities, Hans Kombrink
“Ketelbinkie, Rotterdammerung-feest“
“Boombastic, Trubus“
“Countycar, introductie Voyager III“
“Max Models, 5 jaar“
“Bruggenloop Rotterdam“
“Spring Colors, modeshow”
Rotterdams Opera Gezelschap, Mooi Katendrecht, repetitie
“Ro Theater repetitie”
De Troupe, Orestes, voorstelling
RSC, Een Meeuw Later, voorstelling
“Algemeen Dagblad, 50 jaar“
De Troupe, Fluweel, voorstelling
Maasstadspelers, De Bruiloft, voorstelling
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, Een tropische Verrasing“
SKVR, Interiors, voorstelling
Rotterdamse Studenten Muziek- en Tooneelvereniging,
burgerlijk Gebral, voorstelling
“Arthur D. Little, 10 jaar“
“DWL Revisited“
Theater Terra, Torenhoog, iov SKVR
“Nenette et les Zezettes“
“Anne-Marie B., Anne-Marie B. zing E. Piaf“
“Politie Rotterdam-Rijnmond“
“Gesang der Geister uber den Wassern“
Made in da Shade, Booyaka Booyaka, voorstelling
“Deelgemeente Kralingen Crooswijk, oudejaarsreceptie“
“Boem Boem New Years Party“
Het Waterhuis, Scheppingskabaal, voorstelling
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Dansend hart, De Engel en ik, voorstelling
“Arhur D. Litle, Key Account Party“
1997/1998 Over de Grens 1, producent Bob van der Lugt regie Marielle vd Griendt
“Dodorama, Brian Wilson Extravaganza“
Het Waterhuis, Scheppingskabaal, voorstelling
De Meekers, Alfabetsoep, voorstelling
“Herman Meijer, verjaardag“
SKVR, Fassbinder, voorstelling
“Meatball, De Koning en de Zot“
Jam, Peking Opera, voorstelling
Het Waterhuis, Scheppingskabaal, voorstelling
“RBA“
“Ketelbinkie, afsluiting lesbian volleyball tournement“
RSC/M&T, Drei Groschen Oper, voorstelling
De Meekers, Kop eraf, voorstelling
Gnaffel, Als ik kon toveren, voorstelling
RSC/M&T, Drei Groschen Oper, voorstelling
“NRC Handelsblad“
“SKVR, Sgt Pepper“
Peter Zegveld, Net Echt, voorstelling
Ode, Altijd November, voorstelling
Laurentius/De Troupe, De Ingebeelde Zieke, voorstelling
“Trio Hasjee, cd-presentatie“
“van der Linde Party Service, And Mapping“
“Maaskoepel, marktdagen woningcorporaties“
Het Nationale Toneel, Het uur waarop wij niet van elkaar
wisten, locatieproject
“SKVR, orientatiedagen“
John Buijsman, Dodo, voorstelling
SKVR,Vrienden, voorstelling
“SKVR, kindermuziekmanifestatie“
“City & Emmaus College, Music Award“
Jacobus Wieman, Reuzenavontuur, voorstelling
John de Winter, Bezoek uit een boek, voorstelling
“Witte de With“
RSJ, jeugdhulpverlening, congres
Eventives, congres
“van der Linde Party Service, Eurotax“
COC, The Pink Society, voorstelling
Agnes en Axel, Maccus, voorstelling
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest“
SKVR, Theatraal Diner, voorstelling
Rijnmond Theater Producties, The Pajama game, voorstelling
Radostan, voorstelling
“van der Linde Party Service, Maasvlakte Olie Terminals“
“Ongelooflijke Grote Klapband, tienjarigbestaan“
“Made in da Shade Angel“
Jeugdtheaterschool Zuid Holland, De Rode Ballon, voorstelling
Fraternidad
SKVR, Muziek aan een Draadje, voorstelling
“Basisschool De Esch, kerstsamenzang“
Ode,Vier keer Hosea, voorstelling
Regentes, Stoom, voorstelling
“Slagwergroep Den Haag, Holland“
SKVR, De Hoeksteen, voorstelling
“Tropical Planet, oudjaarsfeest“
Circus Rotjeknor, 5 jaar, voorstelling
Verbouwing 1998/2002, presentatie
“Dodorama, Requiem Euthenasia“
“Kunstkijken“
“Slagwergroep Den Haag, Oost-West“
“Rotterdams Conservatorium, Caothnos“
“st-West“
“anderhalve ton voor renovatie hal 4“
“Rotterdams lef 1998/1999 Over de Grens 2, première 15
oktober 1998 Theater Hal 4, producent Evan van der Most
- regie Mariëlle van der Griendt, Jolanda Spoel (herneming) script Dave Schwab - choreografie John Wooter - lichtontwerp
Andy Krijgsman – uitvoerenden Bibine Smink, Bianca Slagveer,
Philip van de Dijkgraaf, Romeo Schotsborg, Ikram Nonuh,
Abdel el Kahali, Clayton van Frederici, Carole van Ditzhuyzen,
Valentino Ursule, Sara Lima, Urdley Foe, Aisa Winter, Melvin
Rein en Rose Klaver“
“RKS, debat jongeren en cultuur“
Digital Playground, 1998-1999, locatie Hal 4
“Sint Montfort College“
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“Ode Ik heb een dode David lief“
Made in da Shade,Voodoo, voorstelling
“Verbouwing 1998/2002, sponsoring“
“Circus Rotjeknor“
“bezoek dagelijks bestuur, deelgemeente kracro“
“Ode Judas/Jezus“
“Jongerentheaterdag“
“Slagwerkgroep Den Haag, Orenwasserette“
De Meekers, Opblaashelden, voorstelling
De Meekers, God Guys / Bad Guys, voorstelling
Zodiac, Getekend door Verlangen, voorstelling
“Digital Playground, 1999-2000, locatie Hal 4“
“Rotterdams lef 1999/2000 Scoren, première onbekend,
producent Evan van der Most – regie Marjet Roerink - script
Dave Schwab - choreografie John Wooter - uitvoerenden Abdel
el Kahali, Aisa Winter, Bibine Smink, Carole van Ditzhuyzen,
Valentino Ursule, Rose Klaver, Sarah Lima (bezoek Willem
Alexander)“
“Act, Jongerentheater Festival“
Made in da Shade, Red Dough, voorstelling
“Berenschot, The Change Factory“
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest, Dichters op Muziek“
“Johan Greben, Achterkant“
“bezoek Willem Alexander“
Circus Rotjeknor, Het Beste, voorstelling
De Meekers?, Where’s the money, voorstelling
Ode, De laatste Profeet, voorstelling
Rotterdamse Toneelkamer, Grimas Festival, voorstelling
“Willem Jets Festival“
“Jongerentheaterdag“
“Voetbaltoernooi“
“Euro 2000“
“Olivetti 82“
Digital Playground, 2000-2001, locatie Gebouw Las Palmas met
Bill Bates en Mina Blink
“Rotterdams Lef, 2000/2001 Bombrush (the Show), première
26 oktober 2000 Lantaren Venster, producent Evan van
der Most - regie Jolanda Spoel - script mark Walraven choreografie Wincky Hoedt - muziek Sherlock Telgt - decor
Dirk van der Velden - styling Joke Cohen - licht Andi Krijgsman
- productie Carmen Butte Van der Heijden - uitvoerenden:
Hendrik Aerts, Carole van Ditzhuyzen, Evan van Grinsven,
Melvin van Gennip, Chantal Hennep, Sara Lima, Ulrich Tjon-ATsien“
Verbouwing 1998/2002 maanden later dan gepland, verwachte
oplevering november 2001, zou worden juni 2002
“Rotterdams Lef, 2000/2001 Transatlanta Seven Sins, première
27 juni 2001 OT Theater, producent Evan van der Most
- regie Freddie Hendricks en Jolanda Spoel - dramaturgie
Mark Walraven - styling Isis Vaandrager - licht Aram Visser productie Jennifer Verbeek“
Digital Playground, 2001-2002, locatie Gebouw Las Palmas
Kikken en Klikken, opening Rick van der Ploeg, Digital Freestyle
op de vrij- en zaterdagen
“Rotterdams Lef, 2001/2002 algemeen“
“Hal 4: naar een centrum voor jongerencultuur? auteur Rento
Zoutman“
“Rotterdams Lef, 2001/2002 Rotterdam Nu en Dan, première
5 november 2001 Nieuwe Luxortheater, producent Evan
van der Most - regie Jolanda Spoel, Freddie Hendricks -
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dramaturgie Mark Walraven - muziek Sherlock Telgt - kostuums
Merel Nip - licht Aram Visser - productie Jennifer Verbeek“
“Act 2001“
“Made in da Shade, Diggydotcom“
“centrum voor jongerencultuur“
“Rotterdams Lef, 2002/2003 Seven Sins, première 16 februari
2002 Lantaren Venster, regie Elike Koster & Sahr Ngaujah
- choreografie Ruben Solognier - muziek Ben Elshout kostuums Merel Nip - lichtontwerp Aram Visser - visuals Ruud
Lanfermeijer - productie Jennifer Verbeek - uitvoerenden:
Camie Bonger, Sharon Bouma, Elcon Fleur, Melvin van Gennip,
Eline Jansen, Sara Lima, Mike Latina, Tjon A Tsien, Ruben
Solognier, tour Suriname mei 2002“
“Djoj“
“Act Brian Green en Nita Liem workshop”
Made in da Shade:, Powerplay, voorstelling
“verbouwing, uitbreiding en herinrichting“
S. Pahladsingh, bruiloft
Made in da Shade:, Powerplay, voorstelling
“Ministerie van Binnenlandse zaken“
“Opendag Hal 4“
“PvdA fractie“
“Sint Franciscus Gasthuis“
“Gerard Peet“
“Zomercarnaval“
Digital Playground, 2002-2003, locatie Imax (opening
staatssecreatris Kees van Leeuwen), free style vr en za 6 sept/5
oktober
“nieuwe website en huisstijl“
“Rotterdams Lef, 2002/2003 algemeen“
“Vlug Adviseurs“
“Rotterdams Lef, 2002/2003 Seven Sins herneming, première
(herneming) 11 september 2002, regie Jolanda Spoel, Sahr
Ngaujah - choreografie Ruben Solognier - muziek Ben Elshout kostuums Merel Nip - lichtontwerp Peter Budwilowitz - visuals
Ruud Lanfermeijer - productie Henca Maduro - uitvoerenden:
Laise Aerts, Nasrdin Dchar, Marjolien Frantzen, Eline Jansen,
Naro Jurles, Mike Latina, Celesia Lima, Tjon A Tsien, Romeo
Schotsborg, Ruben Solognier“
“directeurenoverleg kunstinstellingen“
“Opening: Hal 4“
“Organisatiebureau Rood, introductie nieuwe Renault“
MTE receptie
“Joke Ellenkamp“
“Autodesk bv“
“Rotterdamse Opera“
“Rotterdam Marketing, rondleiding“
ACTA, congres
“Bijl Partners“
Act, auditie
“de heer Felix“
“Club 25“
“Skin Tight“
“Act repetitie”
“Hoogheemraadschap Schieland“
“Djoj“
“Kei conferentie”
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest“
“ACTA congres”
“NPS“
Stichting Formaat, repetitie
Stichting Formaat, workshop
Het Kruis van Bourgondie, De Bende van Venlo, locatieproject
“Clubmad“
“St Cur wegwaterbouw sector“
“Erasmus Universiteit“
“Henk Bent“
Marijke van Tijn en Phyliis Derolur, bruiloft
“SBAW“
Theater Hollands Diep, Rotterdams Conservatorium,
voorstelling
deelgemeente Kralingen Crooswijk, vergadering
“NPS“
“Men at Work“
“Luzac College, gala“
“Autodesk bv congres”
RO Theater, Harde Polaroids, voorstelling
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Made inda Shade, Diggydotcom, voorstelling
Meekers, Banana Biz, voorstelling
“Rotterdams Lef, 2002/2003 Shorties Overbelast & Zoals ik
ben, première onbekend – Overbelast, producent Evan van der
Most – regie Sahr Ngaujah – spel/tekst Nasrdin Dchar, Mike
Latina, Tjon A Tsien – tekstcoach Vanessa Beks – visuals Office
International – lichtontwerp Peter Budwilowitz en Mirjam
Scholten – decor Vincent Petit, – Zoals ik ben producent Evan
van der Most – regie Julien Antonetti – choreografie Ruben
Solognier – concept Ruben Solognier en Ignaro Petronilia
– visuals Office International – muziek Chris Beemster –
lichtontwerp Peter Budwilowitz en Mirjam Scholten – decor
Vincent Petit – uitvoerenden Ignaro Petronilia, Ruben Solognier,
Cilesia Lima en Romeo Schotsborg“
“Studievereniging ID“
“Waterlife Waterkasteel“
“De Nationale Toekomstprijs“
“Faktor congres”
“Circus Rotjeknor“
Ministerie OC&W, receptie
“Krijn van Laar“
“Rotjong, Friends will be Friends“
“Circus Rotjeknor“
Albert van Dijk & Susan de Vree, bruiloft
“R.Yuce, Turks concert en expositie“
Made in da Shade, The Mothership Connection, voorstelling
“Nationale Evenementenprijs“
RSC, Cruel Intentions, voorstelling
“Lars van der Zijl“
“Theateradviesdag“
“Kees Vrijdag, Mixed Nuts“
“Maarten van Cleef, Bacardi“
“Coty“
Richard Post & Danielle Stuiver, bruiloft
Digital Playground, 2003-2004, locatie Las Palmas
Den Arend en Schuurmans, bruiloft
“Waterpop“
“Rotterdams Lef, 2003/2004 algemeen“
“Theaterkapitaal“
“Stadstoezicht“
“Sodexho“

03-10-03
03-10-03
03-10-03
04-10-03
09-10-03
10-10-03
15-10-03
23-10-03
24-10-03
01-11-03
04-11-03
06-11-03
17-11-03
19-11-03
20-11-03
21-11-03
26-11-03
28-11-03
29-11-03
03-12-03
08-12-03
12-12-03
13-12-03
15-12-03
02-02-04
20-02-04
27-02-04
05-03-04
01-04-04
11-05-04
26-05-04
15-06-04
01-08-04
28-08-04
24-09-04
02-10-04
21-10-04
30-10-04
18-11-04
09-12-04
11-12-04
12-12-04
01-01-05
14-01-05
27-01-05
02-02-05
12-02-05
01-03-05
07-04-05
07-04-05
17-04-05
18-04-05
26-05-05

“Ahrend“
“Rotterdams Lef, 2004/2005 What’s Going On, première
15 september 2003 Theater Hal 4, producent Evan van der
Most - regie Freddie Hendricks - co-regie Hans Lein script
Shirley Gast - productie Sigmar Vriesde - choreografie Ruben
Solognier - kostuums Sheila Backus – decorontwerp Vincent
Petit - lichtontwerp Andy Krijgsman - muziek Willem-Bernhard
Philipse & Jornt-Jan Bras uitvoerenden Marjolein Franzen, Laise
Aerts, Nasrdin Dchar, Ignaro Petronilia, Miqueas Latina, Cilésia
Lima, Rewan Pocornie, Gary Mendes Borges en Ruby Soliman“
“Agatos Thuiszorg“
“netwerkborrel Hal 4“
Marieke van Zanten, bruiloft
“Lunapark“
“Maetis Arbo“
“Rotterdams Lef, 2000/2001 Staalkaarten Ik blijf, première
onbekend, – Ik blijf, Tjon A Tsien, Melvin van Gennip –
begeleiding Mark Walraven en Milouskha Birge“
“Rotterdams Lef, 2000/2001 Staalkaarten Mijn tante is zo,
première 8 maart 2001 Nighttown, – Mijn tante is zo, Carole
van Ditzhuyzen, Sara Lima – begeleiding Jolanda Spoel en Mark
Walraven“
“A.Verwey“
“Libanoncollege“
No Apology, Paul Selwyn Norton, Luxury Item, voorstelling
“Rotjong“
TG Grens, voorstelling
“Per BoerfijnVekamaf“
“Flexus“
“TCP Projects“
“Theatergroep Patchidamon voorstelling”
“Stichting YCU Caraibisch songfestival voor jongeren“
“Egmond Film“
“EUR Faculteit der Sociale Wetenschappen“
“Act 03, Don Campbell Boogoloo Sam Solomon“
“Van der Linden, Intergon“
“Bestuursdienst Rotterdam“
“Medische Faculteitsvereniging“
“The Vision Web“
“Cultuurplan 2005/2008“
“Nationale Jeugdraad“
“Nederland Kennisland, congres“
“VSB-Fonds, diner“
“Snelbo Interieur“
“Hans van den Elzen“
“NPS, Top 2000“
Meekers, Guts/Kicks, voorstelling
De Ontbranding, Less Than Zero, voorstelling
“Tasha’s World, Rotterdams Lef“
“The Story Untold“
“Weska, klantendag“
Rotjong, Straat, voorstelling
“Move On Up“
“Voetbal in Hal 4“
Digital Playground, 2004-2005, locatie start permanent in
kelder Cinerama
“Ruben Solognier“
“25 jaar Hal 4“
“Meekers, Guts/Kicks“
Aya, @ngst, voorstelling
“Geen Daden Maar Woorden, MC Battle 2004“
Act, The Smiley Gang
“Made in da Shade, Scarfaced voorstelling”
“Supasweet Party“
“Rotterdams Symfonisch Blaasorkest“
“P.C. Basisschool De Watertoren, Jaarverslag 2005“
ISH, Freestylish, voorstelling
“Poetry Plus“
Meekers, Guts/Kicks, voorstelling
“Totall Call Out, National Breakdance Battles“
“Oh No, Stones Throw“
Rotterdams Lef, 2005/2006 Studio Lef De Vriendenclub van
Maja, presentatie 7 april 2005
Likeminds, de Kleine Man, voorstelling
“Epitome Entertainment, Talent2star“
Fresh Force, The History of Hip Hop, voorstelling
“Kajamel Howell, The Kmell Masterclass“
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“NK Breakdance, voorronde Zuid Holland/Utrecht“
“Sanneke Bos en Karlien Pijnenborg, Dus“
“deelraad op bres“
Digital Playground, 2005-2006, introductie Shop4media
“bruiloft“
“Rotterdams Lef, 2005/2006 algemeen, voorstelling op scholen“
“Rotterdams Lef, 2005/2006 Afgerost, première 22 september
2005 Theater Hal 4, producent Evan van der Most – regie
Jolanda Spoel – script Stephan Sanders – decorontwerp Jan
Neggers – muziek John Grutterswijk, Ulrich Tjonatsien – video
Mike Redman en Victor Vroegindeweij – uitvoerenden Achmed
Akkabi, Gary Kendal M. Borges, Lotte Lammers, Remco Koning,
Sara Lima, Sandro Lima“
“Tim (VSOP), releaseparty“
Fresh Force, The History of Hip Hop, voorstelling
Aya, Dubbelbloed, voorstelling
“The Mini Movement, urban playground in Theater Hal 4“
Made in da Shade, Kings, voorstelling
Bint en Bintje, 3 kilo avontuur alsjeblieft, voorstelling
Jongeren Theater 020, Theater Bites, voorstelling
“Koninklijke Luchtmacht,Verschil = Chill?“
Made in da Shade, Kings, voorstelling
“Cameretten voorstelling”
“winnaar CKV Topper Award Provincie ZH“
“Dromen van een Metropool“
“Publicatie Publieksprofiel bezoekers Hal 4“
“De Beat nr. 1, aan informateur Piet Boekhoud“
“Romeo Delta, Rotterdam Centraal“
“Rotterdams Lef, 2005/2006 Shorties Two of a Kind Nomads
& Strijders, première 10 mei 2006 Hal 3, Nomads, producent
Evan van der Most – regie Gery Mendes - productie Sewan
Mumcuyan - decorontwerp Vincent Petit - lichtontwerp Alex
Potijk – uitvoerenden Gery Mendes en Menzi Biyela. Strijders
producent Evan van der Most – script Achmed Akkabi – regie
Fahd Larhzaoui – productie Sewan Mumcuyan – uitvoerenden
Fahd Larhzaoui en Remco Koning.“
“Deelgemeente Kralingen Crooswijk, Behandeling begroting
2007“
Illac, Summertime, voorstelling
“Digital Playground, 2006-2007“
Atalanta, voorstelling
“Rotterdams Lef, 2005/2006 Djinx 1 & 2, première onbekend,
voorstelling op scholen“
“Rotterdams Lef, 2006/2007 Kwaadbloed, première: 14
oktober 2006 Rotterdamse Schouwburg, producent Evan van
der Most – regie Jolanda Spoel – concept/regie advies Roel
Twijnstra – script Kees van Loenen - kostuums Maria Koren
- decor Jan Neggers - muziek Gery Mendes, Uitvoerenden:
Wendy Hoogendijk, Werner Kolf, Remco Koning, Fahd
Larhzaoui, Lotte Lammers, Sandro Lima, Fleur Vermeer en
Adison dos Reis.“
“Alba, Boom uit de Tropen“
Ish, W*ISH, voorstelling
urban high school Thorbecke
“Cameretten voorstelling”
“Codarts, Rotterdam Symphonic Jazz Orchestra“
Rotterdams Lef 2006/2007 Ondertekening artistiek instituut
“Rollerdisco, iedere vrijdag“
Made in da Shade, Kung Fu Hossel, voorstelling
“Rotterdams Lef, 2006/2007 Studio Lef Showcase, presentatie 6
mei 2007 Theater Hal 4, fysiek spel Roel Twijnstra – Skatedance
Lotte Lamers – dans Urban Dance“
“Rotterdams Lef, Kwaadbloed“
“ontwerp restyling“
“Hal 4 ontvangt meeste CKV-bonnen“
“Rotterdams Lef, 2007/2008 algemeen“
“RZPKT, Daggoedays“
Dox, De Grote Voelshow, voorstelling
De Beat nr. 2, projectvoorstel, gemeente rotterdam
“Business event Kralingen Crooswijk“
Klein podium, Zauberflote, voorstelling
Hal 4, Cultuurplan 2009-2012, gemeente rotterdam
“Kunstkoppen, Gemeente Rotterdam“
“Rotterdams Lef, 2007/2008 De Brandgrens, première 27
september 2007 Theater Hal 4“
“Politie Rotterdam-Rijnmond“

20-12-07
20-12-07
01-02-08
07-02-08
20-02-08
22-02-08
15-03-08
15-03-08
01-04-08
03-04-08
04-04-08
19-04-08
07-05-08
01-08-08
15-09-08
26-09-08
30-09-08
30-09-08
08-10-08
14-10-08
05-11-08
10-11-08
19-11-08
20-11-08
04-12-08
09-12-08
19-12-08
21-12-08
15-01-09
19-01-09
24-01-09
12-02-09
28-02-09
28-02-09
04-03-09
21-04-09
13-05-09
27-05-09
01-06-09
“

“kerstviering“
“Politie“
Aya, Hartstocht, voorstelling
De Ontbranding, In Tha Zone, voorstelling
Junior Ish, Stylish, voorstelling
“Rollerdisco, wekelijks“
Cosmic Theater & Made in da Shade, Skills, voorstelling
“Circus Rotjeknor“
Aya, Drijfzand, voorstelling
Cameretten, voorstelling
Aya, Drijfzand, voorstelling
Circus Rotjeknor, 15 jarig bestaan, voorstelling
Jongerentheater 020,Yasmine vs Khalid, voorstelling
Digital Playground, 2008-2009, feest 10 jarig bestaan
“Hal 4, openhuis na restyling“
“bekendmaking subsidies cultuurplan 2009-2012, geen cent
voor h4“
“hoorzitting Commissie jJugd, Onderwijs en Cultuur“
“start ondertekenen petitie, 1259 ondertekenaars“
“De Beat nr. 3, Buurt op niveau in het Baankwartier“
Bekijk’t, Strada, voorstelling
Don’t Hit Mama, Go Big Or Go Home, voorstelling
ZEP, Rome & Juli’s Posse, voorstelling
Aya, Dubbelbloed. voorstelling
“behandeling cultuurplan in gemeenteraad, motie huursubsidie“
Zep, Rome & Juli’s Posse, voorstelling
MC, Goal 16+, voorstelling
“AKD, Kerstfeest“
“Ojee, popkoor“
“Eneco, Eneco Energy Trade“
Het Waterhuis/Eager Artists, It’s A Mans World, voorstelling
“L&M Beurs“
“Interart, Creative Citizens 13“
“SKVR, Pendragon“
“Melojustice, cd-presentatie“
Dox, Fasten Your Seatbelts, voorstelling
Gato Bizar, Backstage, voorstelling
De Ontbranding, Lov Ya, voorstelling
Aya, Ziel, voorstelling
“Stichting Hal 4 sluit de deuren
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HANS MESMAN
www.revista.nl
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Als ze maar lang genoeg blijft
bestaan, bouwt zelfs een
expliciet op de toekomst
gerichte instelling een verleden
en dus een geschiedenis op.
En geen enkel verleden laat
zich permanent negeren. En
dus kijkt Utopia terug op de
veertig jaar dat het bestaat.
Drie prominente Utopianen
wagen zich aan de utopie van
de herinnering. Met andere
woorden: ze gaan op zoek naar
het DNA van Utopia.
tekst: Carl Stellweg
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Hans Werlemann: Utopia? Geen egalitaire vrijstaat meer, maar nog best mooie losse blokken
Zie Hans Werlemann aan een van de ramen van zijn woning in de Watertoren zitten. Beetje uitbuiken, gewoon genieten van dat hartverheffende uitzicht op de dijk, het wijkhaventje en de Maas. Een uitzicht dat in Amsterdam tonnen
waard zou zijn maar dat hem en andere Watertorenbewoners maar een schijntje kost. Knappe jongen die hem weg
krijgt. Tegen alle goede smaak in dringt zich het sleetse gezegde op dat je een boom van zekere leeftijd niet meer
moet verplanten. Zelfs al is het een Utopiaan, ofwel: een risk-taker.
En toch had Hans andere woonruimte in het vizier. Wel nog in de Watertoren, maar een paar verdiepingen hoger. Op
de zogeheten lekzolder, onder het ‘vat’, hadden en hij en Chiel van der Stelt zich een Utopiaans bejaardenhuis voorgesteld. ‘Je kunt daar makkelijk zes woninkjes kwijt,’ mijmert Hans nog na. ‘En dan in het vat expositietjes houden. En
zo hadden we meteen ruimte gemaakt voor een volgende generatie. Want als je oud bent, moet je oprotten. Ja, toch?
Pleur op!’
Maar helaas. Jesus.net was ze goddomme voor. Op 24 maart betrok die club het bovenste deel van de Watertoren.
Andries Knevel verrichte de opening, ook dat nog. Even niet opgelet dus. ‘Kwaad, man,’ zegt Hans. ‘Want die krijgen
we nooit meer weg, ze hebben er tonnen in geïnvesteerd.’
Het moge duidelijk zijn: Jesus.net heeft de wedloop naar de hemel in de Watertoren voorlopig gewonnen. En dus blijft
Hans zitten waar hij zit, in de woning die hij vele jaren geleden betrok, toen hij met andere risk-takers, en met goedkeuring van een toen nog leuk en vooruitstrevend gemeentebestuur, bezit nam van een uniek complex, om er iets te
beginnen dat volgens Werlemann ‘nergens anders had gekund dan hier, op deze plek, en in deze stad’.
Het DNA van Utopia. Hans heeft erover nagedacht. Utopia kan dan wel utopisch zijn in de ogen van anderen, maar in
de ogen van de Utopianen zelf was er in den beginne de bereidheid risico’s te nemen, platgetreden paden te verlaten,
over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken, en geloof in elkaar te hebben. Dit alles gekoppeld aan de locatie.
Gedurfd dus, maar nou niet direct illusoir. ‘De locatie komt eigenlijk op de eerste plaats, dan pas komen de mensen.
Het Utopia-DNA is ingewikkeld: het is een droom die handen en voeten kreeg binnen de begrenzingen van het unieke gebied waar we terecht kwamen. Een gebied zonder voorzieningen, waar we jarenlang hebben gekampeerd, als
beesten hebben geleefd tussen andere beesten, konijnen en hazen en noem maar op, in onze blote reet rondliepen,
maar waar we ook de wind meteen mee hadden. Wat zeg ik, we hadden een storm mee.’
De Kralingse kak zag ze als poep op de stoep, maar binnen het Rotterdamse gemeentebestuur vonden ze belangrijke
bondgenoten. De naam van Jan Riezenkamp, wethouder van Cultuur en Havenzaken, valt. Riezenkamp had lak aan het
‘Kralings gemurmel’, gaf ze simpelweg de sleutel van het complex, aanvankelijk zonder contract, met de eenvoudige
mededeling jullie kunnen er wel een tijdje blijven.
‘Mijn slogan is altijd geweest: wat geeft het als het een fiasco wordt, als het maar een interessant fiasco wordt’, zo
citeert Patricia van Ulzen de wethouder in haar boek ‘Imagine a metropolis, Rotterdam’s creative class’. Riezenkamp
was dus, wat Utopia betrof, precies de juiste man op de juiste plaats, want een naar utopisme neigend bestuurder.
Kom daar nu eens om!
Ook Henk Molenaar, directeur van het Havenbedrijf, mag niet onvermeld blijven. ‘Hij zat ermee in zijn maag dat de
stad steeds verder verwijderd raakte van de haven, vanwege ECT en de Maasvlakte,’ zegt Werlemann. ‘En dus stond
hij welwillend tegenover de vestiging aan de Maasoever van mensen die het wel was toevertrouwd dingen te verzinnen om de haven weer bij de stad te betrekken.’
Via Riezenkamp en Molenaar gingen de sluizen voor Utopia open, kwamen ze in contact met gelijkgezinden, zoals
Hard Werken - het samenwerkingsverband van grafici - en de visionair Rem Koolhaas, met wie Hans Werlemann als
architectuurfotograaf vele jaren heeft samengewerkt en voor wie hij nog steeds geregeld wat doet.
Zijn utopie en realiteit ook wel eens in botsing gekomen? Jawel. ‘Het egalitaire karakter is voor een groot deel verdwenen,’ zegt Hans. ‘Naarmate iedereen meer zijn eigen weg ging, was het niet vol te houden dat iedereen een gelijk
deel van de kosten betaalde. Sommige mensen gebruiken nu eenmaal veel meer ruimte en meer stroom dan anderen.
Niets aan te doen, blijft jammer. En dan had je natuurlijk de digitale revolutie, waardoor iedereen achter zijn computer
verdween en de werkplaatsen leeg kwamen te staan. Ik heb mijn eigen doka moeten afbreken. Ook is het niet meer
zo dat iedereen op het complex woont. De egalitaire vrijstaat heeft al met al plaatsgemaakt voor een structuur van
losse blokken. Maar daar kun je wel weer een leuke vorm van maken. Ach, het DNA van Utopia: het punt is dat we
gek genoeg zijn geweest om het te doen. En dat we het, al ruziemakend, het conflictmodel nadrukkelijk eerbiedigend,
met elkaar hebben uitgehouden. Daar ben ik stiekem trots op.’
Whitte Piet
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tekst: Carl Stellweg
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Chiel van der Stelt - Composition For Plotter & Printer
comp. by Chiel van der Stelt commissioned and recorded by samplemind
Dit audio bestand is te beluisteren op:
http://www.utopia-rotterdam.nl/?page_id=1131
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Chiel van der Stelt: Utopia en het ‘Golden American-gevoel’
Sommige mensen zit het utopisme kennelijk in de genen. De overgrootvader van Chiel van der Stelt maakte deel uit van
Walden, de utopische, op socialistische leest geschoeide gemeenschap die schrijver/arts/psychiater Frederik van Eeden in
1898 bij Bussum stichtte. Een familiewapenfeit dat Chiel met enige trots vermeldt.
Hij zal er nog trotser op zijn dat ‘zijn’ Utopia, waarvan hij secretaris is en “zo’n beetje de partij-ideoloog”, het veel langer
heeft uitgehouden dan Van Eedens experiment, dat in 1907 sneuvelde. How come? Mogelijk antwoord: omdat in het huidige Utopia het utopisme vanaf het begin versneden is geweest met Rotterdamse daadkracht en no-nonsense.
‘Wat ik eigenlijk wel opvallend vind, is dat we een coöperatieve vereniging zijn,’ zegt Chiel. ‘Toen we onze juridisch adviseur voorstelden die op te richten, barstte hij in lachen uit. Uit de tijd! Boeren met een melkfabriekje, die hadden een
coöperatie. Maar ja, een vereniging was geen optie, want dan ga je in de richting van het ideële, en we wilden gewoon
winst maken. En een maatschap is meer iets voor tandartsen. Een coöperatieve vereniging was dus een logische keuze,
hoe ongebruikelijk ook. En dan is het toch wel opmerkelijk dat we het in deze vorm veertig jaar hebben uitgehouden.
Tegenwoordig schijnen coöperaties vaker voor te komen, dus misschien waren we onze tijd vooruit.’
Dat is dus al een beetje dwarse no-nonsense, maar misschien moeten we nog wat dieper graven om het DNA van Utopia in al zijn glans op te delven. Bij Chiel zijn we aan het juiste adres, want Ir. Van der Stelt heeft voor utopisme doorgeleerd. Toen hij bouwkunde studeerde in Delft, ging zijn scriptie over utopisme in de architectuur, en dat bleek een machtig interessant onderwerp. ‘De architectuur van de Nazi’s was zeer utopisch,’ zegt hij. ‘Natuurlijk, het deugde niet, omdat
hun ideaalbeeld in het verleden lag. Daar kleeft altijd een luchtje aan, want waarom het verleden idealiseren? Maar gek
was het wel, heel absurd. Albert Speer en zo. Die bouwde vanuit het idee dat als zijn megalomane bouwsels gedoemd
waren om over duizend jaar ruïnes te zijn, het wel prachtige ruïnes moesten zijn. Je hebt ook de technocratische utopie,
het idee van de eeuwigdurende groei, niet bijster diepzinnig. Kortom, niet elke utopie is aansprekend of aanbevelenswaardig, wat mij betreft, je kunt er een rangorde in aanbrengen. Maar het utopisch denken dat ik eind jaren zeventig bespeurde, dat sprak mij wel aan. Provo was achter de rug, maar de punk was losgebarsten, en dat rauwe enthousiasme, daar
voelde ik mij wel toe aangetrokken. Los daarvan had je eind jaren zeventig allerlei clubjes met een mentaliteit van: als je
een idee hebt - meteen aan de slag. Of het ook echt lukte, dat zag je dan wel weer. Iedereen probeerde wat uit. ’
Toen Utopia van start ging, was Chiel van de partij. De kiem lag immers in het Delftse tijdschrift Utopia ‘voor amusement
en techniek’, waarvan hij de striptekenaar was. Dwingender redenen om mee te doen waren dat zijn studie in Delft waar een bevlogen sfeer onder studenten heerste - was afgelopen. Hij keerde terug naar Amsterdam, en daar beviel het
hem niet: veel junks, maar verder weinig te beleven. Hij had een paar maanden als tekenaar gewerkt voor een ontwikkelaar en werd geconfronteerd met ‘ontzettend slechte woningen en lelijke fabriekshallen’. Maar ja, hij had niets in te brengen. Tekenen, en mond houden.
En dus stortte hij zich in het Utopisch avontuur. In een feitelijk sombere tijd.Voor hem persoonlijk, maar ook politiek/
maatschappelijk: Thatcher, Reagan, werkloosheid, no future. Gruwelarchitectuur van baksteen en beton. Tegen dat onbarmhartige decor veroordeelden Chiel en zijn lotgenoten zich aan het begin van hun carrière tot een bouwvallig terrein
van één vierkante kilometer. Een vrijstaat, letterlijk, omdat er een hek omheen stond en alleen zij erin mochten. Maar
ook een vrijstaat waar het hun aanvankelijk ontbrak aan de meest elementaire voorzieningen. Er was die strenge winternacht waarin Chiel 41 graden koorts had, met geen dokter in de verre omtrek. Hij overleefde het, heel Utopia overleefde het.
Wat zegt dat over het DNA van Utopia? Zit daar ook iets grimmigs in, iets strijdbaars, iets van terugvechten als je met
de rug tegen de muur staat?
Zeker, er is iets heel Rotterdams aan Utopia, ook al kwam men van elders. Bevlogen, maar ook praktisch. Doenerig.
‘Geen zweverige, kraakpand-achtige toestanden,’ zegt Chiel. ‘Geen hippie-gedoe van de hele dag op een tapijt zitten ouwehoeren. We wilden een zakelijke onderneming zijn.’ Architectonische luchtfietserij was ook niet aan Chiel besteed. ‘Ik
wilde de productiemiddelen in eigen bezit hebben, het zelf kunnen maken. Ja, al met al waren we een typisch Rotterdamse beweging. Klopt. Grappig, want aanvankelijk leek het me niks, Rotterdam. Op cultureel gebied gebeurde er geen reet.
Maar halverwege de jaren zeventig sloeg dat beeld om. Juist omdat hier zo veel lege plekken waren, was er misschien
wat leuks te doen. Ook waren de mensen heel aardig, het was een beetje dorps, maar dat was juist OK. Geen gezeur. Als
je vroeg: kan het morgen klaar zijn, dan was het morgen klaar. Kortom, het was hier eigenlijk geweldig. Ken je die oude
reclame van Golden American nog? We kwamen hier in een enorme leegte, en die deed me denken aan de prairie uit
die reclame. Die stroomt vol met cowboys en kuddes, waarop, boven een heuveltop, de grote gouden letters GOLDEN
AMERICAN verschijnen. Het Golden American-gevoel. Dat gevoel associeer ik een beetje met deze plek, met Utopia.’
tekst: Carl Stellweg
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Patterns
Ik zeg het maar gewoon even zo: Patroonherkenning is
een van de belangrijkste zaken voor mens en dier.
Maar dat terzijde.
Enfin:
Toen ik in 1986 mijn Sperry-computer kocht, was mijn
eerste idee om hem automatisch tekeningen te laten
maken. Na tien jaar handzeefdruk was ik wel toe
aan meer hoofdwerk. En dan het heerlijk vooruitzicht
dat mijn machine mooie dingen zou maken terwijl
ik in de kroeg zat, of zelfs sliep !
Aldus ontstond mijn eerste pattern-generator, genaamd
‘Tiger’.
Om de tekeningen ‘op te wekken’, maakte ik gebruik van de
randomfunctie, die ervoor kan zorgen dat mijn
programma niet aldoor dezelfde tekening
produceert. Immers, de randomfunctie komt
iedere keer dat je hem aanroept met een nieuw,
(pseudo-) willekeurig getal dat je als basis kunt gebruiken
voor een volgende tekening. Jawel, de tekening
is gebaseerd op cijfers, voor iedere tekening andere.
Door de marges van het random-getal
aan te passen (bijvoorbeeld: ‘geef me een getal tussen
8 en 20’ of ‘geef me een getal tussen 30 en 50’) kan je
het resultaat op allerlei manieren beinvloeden.
Ik besefte natuurlijk wel dat mijn automatische
tekeningenfabriekje op deze manier geen Caravaggio
(of Van den Tol) zou opleveren, dus stelde ik me als eerste
doelom eenvoudigweg zebrastrepen of pantervlekken te
maken, vandaar de naam, ‘Tiger’.
De resultaten bleken heel geschikt voor toepassing in
wandbekleding. De wandbekleding die je aantreft in
pakweg liften, ziekenhuizen of op het plafond van stadsbussen
hebben patronen die je alleen ziet als je er bewust naar kijkt,
maar anders niet ziet. Kleine streepjes, vlekjes, alles
rustig en gelijkmatig. Is dat werkelijk ‘ontworpen’ door
iemand? Ja, net als ‘Altijd is Kortjakje ziek’. Voordat de
drukwalsen gaan draaien hebben minstens twintig mensen
zich ermee bemoeid.

beelden uit software,
op de muur in de kunsthal, circa 1995
en uit matrix-printer, circa 1988
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Maakte de computer nu mijn tekeningen ? Nee, want
ik heb de software gemaakt en voerde per tekening de
variabelen in (hoewel je dat laatste natuurlijk ook
kunt automatiseren, en dat heb ik ook wel gedaan.
Je krijgt dan een eindeloze stroom tekeningen).
Ik zie het meer als het bedienen van een
landbouwmachine of bouwkraan of zo, of de directeur
van je fabriek zijn.
De Sperry, Atari en Mac waren machines, niet meer dan dat,
wat voor software je ze ook liet slikken.
Net zomin als een encyclopedie weet heeft van zijn
inhoud heeft mijn computer een notie van wat een lijn
is, of een beeldscherm, laat staan dat hij
een besef heeft van wat of wie ik ben.

Ja, ik heb het hier over hardware PLUS software.
Alleen de programmeur weet wat een lijn is, of een vlak,
daarna houdt het op.
Dat is al 70 jaar zo en dat blijft nog heel, heel lang zo,
voorspel ik je. Gelukkig maar!
Kunstmatige intelligentie, het woord zegt het al, is schijnintelligentie. Laten we er voorlopig niet teveel van
verwachten.
Software maken is verslavend. Je bent een Dictator,
een Napoleon, de Ultieme Rechter in je eigen Wereld.
Je bouwt de Ideale Maatschappij op, Utopia lonkt aan
de horizon. Alles wordt tot in de puntjes geregeld. Onrecht
bestaat niet, want daar is geen besef van.
Je ontwerpt en bouwt een fabriek waarin alles loopt
zoals jij wilt, op rolletjes. Alles is ‘just in time’. Je gebruikt
een aantal basis-gereedschappen en de gereedschappen
die je niet hebt, kun je daaruit weer maken. En de fabriek
is eindeloos uit te breiden met nieuwe transportbanden,
checkpunten, voorraadloodsen, etcetera. Alles in dezelfde
automatische kwaliteit.
Software maken bestaat grotendeels uit code schrijven en
testen, fouten opsporen, ‘debuggen’.
Aardig aan het ontwikkelen en testen van grafische software
is dat je vaak op het beeldscherm kan zien hoe het mis gaat.
Je krijgt een grafische voorstelling van je denkof taalfout: een vlak heeft de verkeerde kleur, een curve
krijgt een onverwachte, gekke hoek, enzovoort.
Je maakt fouten, maar die kan je herstellen, altijd.
Een grappige misser die ik eens maakte
was toen ik als test een lijn in een window wilde
tekenen. Bij iedere test bleef het window wit, blanco.
Na twee dagen ontdekte ik dat er aldoor een
witte lijn op het witte vlak was getekend.
Tsja, vergeten de lijn een kleur te geven.
Nadat ik de mogelijkheden om patronen te genereren
flink had uitgemolken (binnen mijn beperkingen) was het
weer tijd voor mijn handen (ook ‘timing’ is erg belangrijk
voor mens en dier ...).
In 2001 verliet ik dus de software om nu affiches te gaan
conserveren. Litho’s, en vooral filmaffiches.
Die hebben vaak een rotleven gehad, ze zijn van hot naar
her gesjouwd, op allerlei manieren gevouwen geweest
en aan de wand bevestigd met nietjes, punaises,
tape, zelfs met kauwgum en wat al niet. Veelal zijn er
scheuren en andere schade. We knappen ze op !
Van breekbare oude dames weer mooie meiden maken, dat
was het Leitmotiv, als ik weer stond kromgebogen over die
kneuzen, met lijm, vouwbeen, en stukjes Japans papier.
Hans Werlemann heeft dat weleens behoorlijk goed gefilmd.
Hoofd en handen zijn een mooi stel.
Hans van den Tol
september 2018
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Utopias elude definition. The genre merges,
at its edges, into related forms - the imaginary
voyage, the earthly or heavenly paradise,
the political manifesto or Constitution. But
an average, middle-of-the-road Utopia will
include transit to some other place, remote in
space or time or both, where the inhabitants
are different from us, perhaps recognizably
human, perhaps not, and where something can
be learned about how life should be lived.
If we take these as the defining factors, then
the earliest surviving Utopia seems to be
‘The Tale of the Shipwrecked Sailor’, an
ancient Egyptian poem dating from the early
years of the Middle Kingdom (1940-1640 BC).

uit “The Faber Book of Utopias” edited by John Carey
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I have my doubts on whether one
should always strive for the greatest
possible perfection in that area.
It’s okay to occasionally bump up
against something, even if it were
only to stay awake.
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Every new
topic leads
to a new file
instead of
solutions.
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Door de tijd
In de afgelopen 40 jaar hebben zich ongelofelijk veel ontwikkelingen voorgedaan. Zeker de laatste 15 à 20 jaren hebben
een soort ‘revolutie’ voortgebracht die zijn gelijke niet kent en dit wat wij nu meemaken is nog maar het prille begin. Ik
herinner mij nog heel goed het eerste moment dat ik in aanraking kwam met het Internet. Browsers en zoekmachines
bestonden nog niet. Je had bulletin boards en Gopher. Via mijn computerdealer die een internetaansluiting had, kon ik aan
een handleiding komen voor Hypercard, hetgeen een programmeertaal is; het World Wide Web is hierop zelfs geïnspireerd.
In Hypercard werd voor het eerst het begrip Hyperlink uitgevonden. In Amerika stond de handleiding voor Hypercard op
een bulletinboard en mijn Mac-dealer heeft die voor mij gedownload. Ik was gelijk verkocht. Ik moest en zou ook Internet
hebben, want ik wist gelijk dat het Internet gigantisch zou worden. 	
Ongeveer 20 jaar geleden begon in Nederland het Internet een beetje populair te worden en sindsdien zijn wij, als mensheid, compleet afhankelijk geworden van het Internet. De hele wereld is nu gekoppeld via het Internet en we staan er niet
eens meer bij stil. Wij beseffen in het algemeen helemaal niet meer welke directe invloed het Internet op ons leven heeft
en dat geldt nog veel sterker voor de jongere generaties die volledig met het Internet vergroeid zijn.
Het Internet geeft ons ongekende mogelijkheden en stelt ons natuurlijk ook aan enorme gevaren bloot. Ik las vandaag over
het laatste interview met Julian Assange voordat hij van het Internet afgesloten werd. Hierin stelde hij dat nu de laatste generatie geboren wordt die nog ‘vrijheid’ zal kennen. Wat natuurlijk al een abstractie is van wat wij ooit, in een ver verleden,
als vrijheid ervoeren.
Assange:
“This generation being born now... is the last free generation.You are born and either immediately or within say a year you
are known globally.Your identity in one form or another, coming as a result of your idiotic parents plastering your name
and photos all over Facebook or as a result of insurance applications or passport applications- is known to all major world
powers. That’s a very different situation from how it previously used to be.”
Het sociale paspoort is in China al een normaal fenomeen. Dit betekent dat afhankelijk van je “sociale” gedrag je punten
kunt winnen maar vooral ook kunt verliezen. Je zult je wel moeten gedragen. Je kunt niet zomaar bij een rood voetgangerslicht oversteken omdat er toch geen verkeer is, want dan zal de camera die daar hangt je gezicht herkennen en punten
van je sociale paspoort aftrekken. Geheel automatisch. Is je score onder een bepaalde grens gezakt dan kun je niet meer
met het openbaar vervoer mee en kun je bijvoorbeeld ook geen lening meer krijgen. Die controle is gigantisch. Helaas is
dit al enigszins achterhaald want nu werkt het ook al geniepiger. Het gaat niet alleen meer om wat jij doet maar ook al hoe
je kennissen of je familie zich gedragen. Een vriend of familielid van jou heeft zich misdragen en dit betekent dat er bij jou
ook sociale punten afgaan. “Guilty by association”. De perfecte manier om de bevolking te dresseren en op te voeden tot
gewillige makke burgers. We hebben geen klikspanen meer nodig, de technologie kan automatisch en onpersoonlijk alles
registreren en zelfstandig afhandelen. Wij worden nu al steeds meer geregeerd door algoritmen, maar wie bezit deze algoritmen eigenlijk en wie creëert ze en wie bepaalt of deze algoritmen wel goed zijn? Hierover zijn nogal wat vragen te stellen
en waarom doen wij dat niet (meer)?
De mogelijkheden die het Internet ons biedt zijn schier onbeperkt, temeer daar het Internet op zich slechts bestaat uit het
fysieke netwerk en enkele basisprotocollen. Het Internet bestaat uit de draadjes en glasvezels en natuurlijk de draadloze
verbindingen waar wifi er slechts één van is. Daarnaast zijn er natuurlijk de schakelnodes, om alles technisch decentraal
met elkaar te kunnen verbinden en zo zijn er nog enkele rudimentaire details. Maar alles bij elkaar genomen is het Internet
alleen maar de infrastructuur om computers en machines en elektronica met elkaar te kunnen laten communiceren. Daar
horen dan nog enkele basisprotocollen bij, maar de rest is volledig vrij en kan op elke denkbare manier ingevuld worden. Zo
ontstaan er dagelijks nieuwe toepassingen en het eind daarvan zal waarschijnlijk nooit bereikt worden. Het Internet zoals
wij dat nu kennen, is eigenlijk de uitvinding van taal 2.0. De taal van de machines en de apparaten. De harddisks en usb-sticks
zijn de geschriften van deze machines zoals onze boeken en kleitabletten van weleer. De ontwikkeling gaat snel en momenteel is het “Internet Of Things” zeer sterk in opkomst. Een Wifi- of Bluetooth module kost bijna niets meer. Zo los in China
besteld, kost het mij slechts enkele tientallen centen inclusief verzendkosten. Dit betekent dat ieder voorwerp nagenoeg
kosteloos met het Internet verbonden kan worden en dat zal dan ook zeker gaan gebeuren.
Al het mooie van Internet ten spijt moeten wij ons wel bewust worden van de gevaren die het Internet, en de technologische ontwikkelingen in het algemeen, ons voorschotelen. Nagenoeg alle kennis die er bestaat, kunnen wij nu op elk moment
en elke plaats opzoeken en lezen. Alles is zomaar tot onze beschikking, maar besef wel dat dit dan natuurlijk ook andersom
werkt. Alles wat wij doen en laten wordt ook geregistreerd en opgeslagen. Opslag kost niets meer en letterlijk alles wat wij
als mens doen, wordt ergens opgeslagen en door al deze verschillende informatie te combineren, te koppelen en te abstraheren zou het zomaar tegen ons gebruikt kunnen worden. Zie het voorbeeld van China. Ook hier in Rotterdam kun je
zeker in het centrum nergens lopen zonder “gefilmd” te worden. Je kunt de stad niet in of uit zonder dat het geregistreerd
wordt. Engeland is hierin een voorloper met momenteel 1 camera per 15 inwoners.
Regeringen en bedrijven werken nu al met simulatiesoftware waarin alle bekende gegevens van ons verwerkt zijn en waarin
“wij” als een virtueel personage, deel uitmaken van die simulatie. Wat een enorme macht geeft dat wel niet en wat een
mogelijkheden om alles virtueel te toetsen en zo nodig bij te stellen om het gewenste doel te bereiken.
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Daarnaast krijgen wij bijna al onze informatie tegenwoordig via het net en dan ook nog eens voornamelijk via Google,
Facebook,Youtube en Twitter. Dit zijn private partijen en die hebben bij wet de opdracht om voor hun aandeelhouders
geld te verdienen. De macht die deze partijen hebben, is ongehoord en bovendien is er geen enkele controle. Er zijn nog
niet zo lang geleden, eindelijk, en voor het eerst, enkele studies gedaan om erachter te komen welke invloed bijvoorbeeld
Google kan hebben op verkiezingen. Daar schrik je van. Door het algoritme maar een klein beetje aan te passen kan Google
90% van de zwevende kiezers een door Google bepaalde keuze laten maken zonder dat iemand er ooit achter zal kunnen
komen dat dit gebeurd is en ook zonder één enkel spoor achter te laten. Ieder moment dat je in Google een letter intypt,
word je door de auto-suggesties al gemanipuleerd. Als wij beiden ieder op onze eigen computer hetzelfde woord opzoeken
met Google dan krijgen wij beiden totaal verschillende resultaten. Andere studies tonen ditzelfde beeld. De mogelijkheid
tot manipulatie is zo enorm groot geworden zonder dat het, zoals nu het geval is, ooit gecontroleerd kan worden. En reken
maar dat het voortdurend gebeurt. Youtube heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 8 miljoen video’s van het net verwijderd en Twitter heeft in het laatste kwartaal van 2017 meer dan 50 miljoen accounts verwijderd en 70 miljoen in mei/juni
van dit jaar. (https://www.yahoo.com/news/apnewsbreak-twitter-suspended-58-million-190410826.html). Gedeeltelijk zijn
dat natuurlijk bots en spam, maar vast niet allemaal. De regels zijn onduidelijk en vaak willekeurig. Onlangs is “info wars”, het
kanaal en de website van Alex Jones, die miljoenen volgers heeft, door alle sociale media levenslang verwijderd. Dit onder
het mom dat het toch maar complottheorieën zijn die daarop staan. Hij is zelfs van Linkedin verwijderd en ook Paypal heeft
zijn rekening opgeheven. Dit is ongehoord en zeer beangstigend en het feit dat de grote media hierin meegaan en geen
enkel protest laten horen, vind ik nog het meest schrikbarende.Vrijheid van meningsuiting betekent “Ik vind het totaal abject
wat je zegt, maar ik zal met iedere vezel in mijn lichaam het recht dat jij dit mag zeggen verdedigen”. Op het moment dat
je onderscheid gaat maken wat wel en wat niet tot de vrijheid van meningsuiting hoort, dan bestaat het eigenlijk niet meer.
Hetzelfde geldt voor Julian Assange. Alle media die niet voor zijn vrijheid vechten, maken zich daarmee totaal ongeloofwaardig. Je kunt niet ongestraft zijn werk publiceren, als je tevens vindt dat hij wel gestraft moet worden. Dat is onverenigbaar.
En ik weet het, dit klinkt allemaal nogal negatief en doomdenkend, en we moeten natuurlijk nog zien hoe dit zich verder
ontwikkelt. Het Internet en zeker de enorme censuur op Internet zijn relatief nieuwe fenomenen, maar kijkend naar de
geschiedenis en hoe macht zich ontwikkelt ben ik persoonlijk niet erg optimistisch, en waarschijnlijk ronduit pessimistisch.
Hoe het Internet en de razendsnelle technologische ontwikkeling die door het Internet mogelijk gemaakt worden, zich gaan
ontwikkelen, is niet te voorspellen en over de sociologische impact die deze ontwikkelingen zullen hebben valt al helemaal
geen enkele voorspelling te doen. Dat die enorm zullen zijn merken we nu al, terwijl we nog maar aan het prille begin staan.
Het Internet is nog niet eens een puber, het is daarvoor nog veel te jong. Het is wel interessant om naar enkele ontwikkelingen te kijken die nu plaats vinden om enig inzicht over de mogelijke toekomst te krijgen. Nu al laten duizenden Zweden
zich “chippen” voor het gemak van betalingen, openen van deuren en als OV-kaart. Het MIT heeft al een gadget ontwikkeldt
dat woorden die we denken, maar niet uitspreken, kan omzetten in computer-gesproken taal. Rolstoelen en andere hulpmiddelen kunnen al door gedachten bestuurd worden. Er zijn heel veel experimenten om de hersenen van één persoon of
dier direct te laten communiceren met de hersenen van een ander mens of dier. Het is nu nog vrij beperkt, maar met de
snelheid waarmee de technologische ontwikkelingen gaan, voorzie ik dat in de naaste toekomst kinderen die geboren worden al snel van een chip worden voorzien waarmee zij altijd met het Internet en dus in principe met ieder ander die ook zo
een chip heeft, verbonden zullen zijn. Zoiets als nu de hielprik voor baby’s. Dan hebben we taal 3.0 ontwikkeld en zal er een
transformatie van de mens plaatsvinden waar wij ons natuurlijk geen enkele voorstelling van kunnen maken. De “hive mind”.
Ons begrip ‘privacy’ heeft dan natuurlijk geen betekenis meer en dat geldt waarschijnlijk ook voor ons idee van ‘individu’.
De experts zijn het er al over eens dat wie het eerst Artificial Intelligence goed beheerst, over de hele wereld zal kunnen
heersen en dus ontwikkelt AI zich nu razendsnel. Het zal nog wel enige tijd duren voor de “singulariteit” bereikt wordt, dat
is het moment waarop onze menselijke intelligentie voorbijgestreefd wordt door de machines, maar nu al worden steeds
meer aspecten van ons leven bepaald door algoritmen en dat zal alleen maar toenemen. In Amerika experimenteren sommige politiekorpsen al met “pre crime”. Algoritmen bepalen, onder andere aan de hand van Facebook en Twitter, of iemand
wellicht een misdaad gaat begaan en waarschuwen de politie daarvoor die vervolgens maatregelen kan nemen voordat de
misdaad begaan is. Er worden lantaarnpalen met camera’s en microfoons ontwikkeld die gemeend geweld kunnen detecteren en zelfstandig de politie of andere instanties waarschuwen. Facebook en Twitter gebruiken allemaal algoritmes om te
bepalen wat wel en niet gezegd of getoond mag worden. Google gebruikt natuurlijk allerlei algoritmen voor hun zoekresultaten en iedere foto op Internet wordt automatisch door de gezichtsherkenning gehaald en gekoppeld aan alle andere
informatie over jou.
Er zijn vele voorspellingen die zeggen dat binnen 15 jaar de helft van ons werk door robots is overgenomen. En dat zijn
zeker niet alleen de lasrobots die nu gebruikt worden. Geen enkel gebied zal er verschoond van blijven. Er wordt al druk
geëxperimenteerd met robot-journalisten. Deze schrijven automatisch artikelen aan de hand van de diverse informatie die
door de persbureaus wordt verspreid. De “China Construction Bank (CCB) heeft een experimentele afdeling in Shanghai
geöpend die volledig door robots wordt bemand. De beurs wordt door algoritmen gerund. China en naar het schijnt ook
Amerika experimenteren met politieke strategie-analyses die door robots worden uitgevoerd.
Er wordt vaak beweerd dat er door de automatisering betere banen voor de ontslagen mensen komen, maar helaas, als we
naar de geschiedenis kijken dan is dat nog nooit gebeurd. De mens wordt gedegradeerd tot “knoppen-drukker”. Meerdere
onderzoeken tonen aan dat onze eigen intelligentie afneemt naarmate we meer op de kunstmatige variant vertrouwen. In
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plaats dat het ons verheft, lijkt de slimme software ons dommer te maken. Tien jaar geleden deed de faculteit Informatica
van de Universiteit Utrecht een onderzoek waarbij ze mensen een gecompliceerde analytische planning lieten maken waarbij de ene groep heel rudimentaire software kreeg en de andere groep zeer geavanceerde en hulpvaardige software kreeg.
Het onderzoek toonde aan dat de groep met de rudimentaire software een veel beter begrip van de materie kreeg en veel
betere oplossingen bereikte dan de groep die met de slimme software werkte. Die zogenaamde hulpvaardige slimme software sloot als het ware de breinen van die mensen kort.
Alsof dit alles nog niet genoeg is, zijn er nog veel meer gebieden waar wij met zeer ingrijpende ontwikkelingen te maken
krijgen. Hierbij valt zeker te denken aan de synthetische biologie en de genetische manipulatie. Zelf ontworpen DNA en
genen zijn al enkele jaren gewoon via het Internet te bestellen. Een laboratorium inrichten om genetisch onderzoek te doen
kan in een garage en kan al vanaf tweeduizend euro. Er zijn al jaren wereldkampioenschappen voor middelbare scholieren
om nieuwe levensvormen te ontwikkelen. Een bacterie die naar banaan gaat ruiken bij een bepaalde temperatuur bijvoorbeeld, of één die licht gaat geven bij de aanwezigheid van een bepaalde stof.
Ook hier zijn er weer ongelofelijke mogelijkheden, maar zeer zeker zijn er ook nogal veel gevaren. Wij weten er nog maar
zo weinig van. De meeste genetisch gemanipuleerde gewassen zijn tot stand gekomen door nieuwe genen met bruut geweld
in de zaden te schieten met alle gevolgen van dien. Sinds relatief kort weten wij dat de volgorde waarin de genen voorkomen een taal op zich is. Het blijkt nogal van belang te zijn voor de transcriptie van de eiwitten. Onze technieken voor
genetische manipulatie zijn verbeterd en vooral de CRISPR Cas9 techniek staat tegenwoordig enorm in de belangstelling.
Hierbij kunnen genen zeer selectief verwijderd of aangepast worden. Helaas zijn wij er inmiddels ook achter gekomen dat
dit minder selectief is en dat ongewenst duizenden ongewilde base paren mogelijk ook veranderd worden. Nog vervelender
is het dat de veranderde cellen veel sneller kanker kunnen gaan ontwikkelen.
Eerst dachten wij dat de genen in ons DNA eigenlijk alles bepaalden en we dachten dat wij als mens, het toppunt van de
schepping er dan ook heel veel zouden hebben. Nu wij het menselijke genoom in kaart hebben gebracht blijkt dat wij er
ongeveer 25.000 hebben. Veel minder dan gedacht. Een aardappel heeft er ongeveer 2x zoveel. Vervolgens ontdekten wij
dat het nog iets complexer is en dat de epigenese een zeer belangrijke rol speelt. (De epigenese betreft het aan en uit schakelen van de genen). Het bleek zelfs dat via de epigenese, aangeleerde eigenschappen ook erfelijk kunnen zijn. Darwin bleek
niet volledig gelijk te hebben. Daarna ontdekten wij dat de volgorde van de genen in ons DNA invloed heeft op de werking
ervan.
Wij hebben het merendeel van ons DNA zelfs lange tijd als “junk DNA” bestempeld omdat het niet voor de productie van
eiwitten diende. (Als wij iets niet snappen dan moet het wel “junk” zijn.) Langzaam ontdekken wij dat het wel degelijk een
functie heeft, alleen anders dan wij dachten. Nu komen we erachter dat het een essentiële regulerende functie heeft.
Wij zijn op het gebied van genetica helaas tot veel meer in staat dan dat wij begrijpen en dat is nogal gevaarlijk. Er zijn al
wetenschappers en bedrijven die proeven willen doen met de zogeheten “Gene Drive” technologieën. Normaal gesproken
erft een nakomeling de helft van zijn genen van de moeder en de andere helft van de vader. Hierdoor is de kans dat een
nakomeling een gen erft slechts 50%. De kans dat een afwijkend gen in de 4e generatie nog voorkomt is slechts heel klein.
Met gene drive is dit totaal anders. Met gene drive zal na de 4e generatie iedere nakomeling het gen bezitten.Volkomen penetratie dus, waarbij wij als mens, in ieder geval voorlopig, de gevolgen onmogelijk kunnen overzien. Er wordt wel gesproken
om dit middel, de gene drive, te gebruiken om bepaalde ziekte-overbrengende insecten uit te roeien. Stel dat je een insect
zodanig manipuleert dat er in de toekomst alleen nog maar mannetjes geboren worden. Na vrij korte tijd zal dit insect inderdaad uitsterven, maar met welke gevolgen voor het ecosysteem waar dit insect deel van uitmaakt? En wat als dit gen ‘per
ongeluk’ over blijkt te kunnen springen naar andere soorten? Voorlopig weten wij het nog niet en past voorzichtigheid ons.
Dat wij een enorm spannende toekomst tegemoet gaan, mag wel duidelijk zijn. Het is voor mij onmogelijk om daar een
oordeel over te vellen. Ik ken de wereld nog van voor het Internet en voor al deze ontwikkelingen waardoor ik in staat
ben om te vergelijken. Dat is iets dat de jeugd van nu niet zal kunnen. Als je opgroeit met het Internet zul je je nooit een
wereld zonder kunnen voorstellen. Hoe hard je je best ook doet, het zal onmogelijk zijn. Ik kan het beangstigend vinden
wat er allemaal staat te gebeuren, maar dat komt nu juist door het vermogen om te kunnen vergelijken. Kinderen die een
“connectie chip” krijgen zullen zich niet kunnen voorstellen om zonder die chip te leven en voor hen zal het denkbeeld om
niet “connected” te zijn waarschijnlijk erg beangstigend zijn. Dat ligt compleet buiten hun voorstellingsvermogen. Letterlijk.
De mens heeft het enorme vermogen om zich aan alle omstandigheden aan te passen en om iedere situatie als “normaal”
te gaan ervaren. Ik ben nog van de ‘oude tijd’ en kan daardoor geen oordeel vellen over de ‘nieuwe tijd’, afgezien van enkele
universele principes. Alle mensen dienen als gelijkwaardig behandeld te worden en gelijkwaardige kansen te krijgen. Ik weet
dat dat nu ook al niet het geval is en wellicht een utopische wens is, maar dat doet niets aan dit principe af en we zullen
ervoor moeten waken dat de ongelijkheid niet erger wordt. Zoals geschetst liggen er vele gevaren en mogelijkheden op de
loer en ik hoop dat de mensheid in staat zal zijn om hier goed mee om te kunnen gaan, niet alleen in de komende 40 jaren
maar nog veel langer.

Claudi Cornaz
september 2018
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Constance van Duinen - beeldende kunst, tapdans, theatervormgeving
Bouwen doe je niet alleen.
Afgelopen jaren heb ik vaak samengewerkt met musici, dansers, regisseurs, filmmakers, fotografen, beeldend
kunstenaars, schrijvers, meubelmakers.
Bij de projecten die ik initieer en produceer, ligt de ene keer het accent op de beeldende kunst, dan weer op
de muziek en tapdans, dan weer op de theatervormgeving, of op het schrijven. Dit levert een zeer afwisselend
en uitdagend bestaan op, niet in de laatste plaats veroorzaakt door een plezierige uitwisseling van ideeën tussen
vaklui die openstaan voor riskante samenwerking.
Het begin van dit coöperatieve kunstenaarsbestaan ligt in mijn periode bij Utopia. Met vele handen werd het
Watertorenterrein omgetoverd tot een cultureel paleis. Het Snelfiltergebouw werd tot mijn woonhuis en
textielhal omgebouwd. Ik maakte er constructies in textiel, van mode naar theater, van draagbare objecten naar
monumentale werken.
Bij Utopia heb ik ervaren hoe samenwerken kan leiden tot vernieuwende inzichten en producten. Tot op de dag
van vandaag val ik met enige regelmaat Cor van der Hout van Hal 2 daarmee lastig.
Selectie projecten:
Sneller dan mijn schaduw (2003) was geïnspireerd op Lucky Luke die sneller schoot dan zijn schaduw. Het is
een tapdansperformance waarin ik dans met mijn schaduw die mij uiteindelijk heeft afgetroefd door eerder
klaar te zijn met de dans. Het beeld kwam tot stand samen met Hans Werlemann-film, Claudi Cornaz-montage,
Arnold Bastiaanse-geluid film, Quintus Visser-licht en Janosch Ackermann-percussie.
Circus OZ uit Australië verbleef bij Utopia (1980).
Ik maakte textiele logo’s, een olifantenkostuum. Cor van der Hout een houten scheermes.
VPRO-radio (2012) maakte de documentaire: Het spoor terug: de Indische stamboom.
Een speurtocht naar de mengeling van culturen en rassen in de stamboom van de voorvaderen van de op Irian
Jaya geboren Rotterdamse kunstenares Constance van Duinen. Samenstelling: Michal Citroen.
In 2014 maakte ik de tentoonstelling Het Gemengde Gemengd naar aanleiding van de zoektocht naar mijn
Indische stamboom in Verhalenhuis Belvédère Rotterdam met een aantal kunstenaars, musici en BSO De
Schalm. Geflankeerd met lezingen en maaltijden uit diverse Volkskeukens.
Samoe (2013) was geïnspireerd op Japanse samoerai strijders en staat voor diverse identiteiten uit
verschillende wereldculturen. De film is in samenwerking gemaakt met fotograaf Edward Susanna en muzikant/
filmer Michael de Miranda.
In het kader van het kunstproject Het Gemengde Gemengd 2014 kregen kinderen van groep 8 van openbare
basisschool De Schalm, Rotterdam-Katendrecht een serie lessen filosofie en beeldende kunst. De lessen
worden gegeven door de leerkracht filosofie i.s.m. kunstenares Constance van Duinen met het onderwerp:
identiteit, stamboom, culturen en tradities.
De muziek is een compositie van Michael de Miranda, percussionist, getiteld Travelling Birds. Met Richard van
Duinen op fluit en gitaar. Daarnaast is muziek verwerkt van musicus, componiste Agnes Jama, moeder van Hans
Citroen. Hans is een van de beeldend kunstenaars in het project Het Gemengde Gemengd.
Duveen & Van Duinen in 1989 op de Vrije Academie Den Haag. Dans en beeldende kunst.
Niet storen Ik lees. Leesproject in 1991, Stadstelevisie Rotterdam, Jet Manrho, Anna Lansdorp met Louis
Kockelmann als Louis de Leesworm
Kostuum en decor Constance van Duinen, boekenhuis i.s.m Cor van der Hout
Meer beeldende kunst en tapdance op: http://www.constancevanduinen.nl
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BOB VAN PERSIE One man - Full house

‘n jaar of tien geleden werd ik Utopiaan.
Dat was een heel prettige ervaring. Waar ik voorheen gewend was
om alleen te werken, vond ik hier talloze disciplines bij elkaar.
Een omgeving die het mogelijk maakte om dingen samen te doen.
Dat werkte op mij zeer inspirerend.
Tegenwoordig vertoef ik meestal in Portugal in een prachtig huis
met atelier.
Ik ben nu vertrokken maar zal altijd met warme gevoelens aan
Utopia denken.
Utopia for ever !

www.bobvanpersie.com
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Bob van Persie
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Naast de functie als café voor de buurt, heeft Tom Tom Café zich weten te onderscheiden als podium voor
beginnende artiesten, DJ’s en evenementen.
Enkele bekende DJ’s die hier hun eerste plaatjes draaiden zijn bijvoorbeeld Bootsy Paul, Hans Havenaar,
Remy Merian en Ted Langenbach. Deze laatste begon ook zijn eerste evenementjes in Tom Tom Café (Party
Particulare avonden) waarna hij overstapte naar de grotere evenementen organisatie. Ook verzorgden wij
de cateringen bij de concerten in Hal 4, en organiseerden daar ook zelf concerten en evenementen (de
eerste rollerdisco’s en de “getto Party’s “, waar voor het eerst brakedancers hun intrede in Rotterdam
deden).
Tevens was er de catering afdeling van Tom Tom Café (Tom Tom Catering). Deze was gespecialiseerd in
culturele evenementen in Rotterdam. Zo begonnen wij in het Boymans park met een zomereditie in het
openlucht-kapelletje waarna we steeds meer culturele evenementen in Rotterdam in ons pakket opnamen.
In het begin waren daar de foto-biënnale, uitmarkt, artiesten cateringen van exposanten in Boymans,
later kwamen er grotere evenementen bij zoals Stadstimmeren (in de hal van de Holland Americalijn),
diverse kunsttentoonstellingen (eveneens in de Hal), de beeldenroute Rotterdam, voorstellingen van het
Scapinoballet en van het Ro-theater.
Bovendien groeiden thema-feestjes vanuit Tom Tom uit naar grotere evenementen (zoals onlangs nog
“waanzin op woensdag” naar de Geheime Tuin). In 1990 is Tom Tom Catering overgegaan in Dudok
catering.
Op dit moment worden er op kleinere schaal nog cateringen verzorgd in eigen huis. Hierbij valt te denken
aan de diverse boekpresentaties die wij verzorgen, de vele wijnproeverijen van verschillende wijnhuizen,
foto-afstudeerprojecten (fotovakschool Rotterdam), reisavonden met verslagen van reizen in verre landen,
de thema-avonden met nabesprekingen van symposia van de Erasmus universiteit, etc.
Dit is slechts een greep uit de vele activiteiten van Tom Tom Café.
Kortom, een prima voedingsbodem voor culturele projecten!
358

359

360

361

Walter Vincent: ‘Wanneer het eindpunt utopisch is, heb je in principe altijd speelruimte’
Het is een zonnige dinsdagmorgen op een van de mooiste café-terrassen van Rotterdam, in de schaduw van ‘s lands
oudste, grootste en mooiste watertoren. Om minder doen we het niet. De meerkoeten roeren zich in de waterbakken, extended families van Nijlganzen trekken paraderend langs alsof het hele gebied van hen is, en Walter Vincent,
eigenaar van café TomTom en Utopia-veteraan (‘jaja, een van de jongste ouwe knarren hier’), onderbreekt zijn geliefde
kluswerk om onder het genot van een kopje koffie van de allerhoogste kwaliteit een aantal gewetensvragen van een
stamgast en wijkbewoner te beantwoorden.
Walter, ik val met de deur in huis. Wat is het DNA van Utopia? Na veertig jaar verdient deze vraag
eindelijk een antwoord.
‘DNA van Utopia? Wie heeft dat nou weer verzonnen…’
Ik geef een voorzet. Bij ‘Utopia’ denk ik aan iets maken wat er nog niet is. Het woord suggereert
ook een zekere naïviteit: iets doen wat misschien niet kan.
‘Eh, ja. Op het pad blijven naar het onbereikbare. Zoiets. De eeuwige vraag waar je met z’n allen heen gaat. En dat is
natuurlijk op zich hartstikke leuk. Wanneer het eindpunt onbereikbaar is, heb je in principe altijd speelruimte. Zo’n
gedachte past prima bij een broedplaats op het snijvlak van kunst en cultuur. We waren een van de eerste van dat
soort broedplaatsen in heel Nederland. Al schijnen veel mensen een hekel aan het woord broedplaats te hebben.
Ach, moeten zij weten.’
Wat heeft een horeca-ondernemer te zoeken in een broedplaats op het snijvlak van kunst en cultuur? Dat heb ik me nou altijd afgevraagd.
‘Ik stond in Delft, waar ik destijds woonde, toevallig wel ingeschreven als kunstenaar, jonge vriend. Ik woonde er in
een atelier. Zeker, dat is niet om in te wonen, maar in Delft was nauwelijks betaalbare woonruimte, vandaar. Ik moest
wel bewijzen dat ik een kunstenaar was, dus maakte ik wat tafeltjes, kastjes en stoeltjes en een paar schilderijen van
objecten. Van die dingen waar je achteraf een naam bij verzint, zeg maar. En wat dacht je? Ik heb vier keer geëxposeerd. En ik heb jarenlang goedkoop en naar volle tevredenheid in die galerie gewoond. Slim? Sort of.
Hier kwam ik vervolgens terecht in het kielzog van Hans Oldewarris, die ik goed kende en die helemaal verrukt was
van dit complex, dat leeg stond en waar hij met een stel mensen iets moois en baanbrekends wilde beginnen. Er
moest natuurlijk wel veel aan gebeuren en ik heb enthousiast mee geklust. Gewoon, omdat ik de mensen kende en
heel handig ben. Uiteindelijk heb ik het cafeetje dat Joke van der Spek in de Wateroren was begonnen overgenomen.
Ik had een ouderwets cafédiploma, dus dat zat wel goed. Ik werkte ook in de horeca in Delft. Zo wist ik dat het cafévak frustrerend is. Je kunt wel een aardig zaakje hebben, maar het publiek blijft hetzelfde, dus dat ontgroei je. Dat zie
je veel gebeuren. Hier zou het anders kunnen gaan. Als ik ooit de gelegenheid kreeg een zaak te beginnen die met mij
mee kon groeien, dan was het in deze setting, die natuurlijk niet alledaags was.’
Een utopisch café, kortom. Steeds in ontwikkeling.
‘Geef het beestje maar een naam. In ieder geval is hier een hoop leuks gebeurd. DJ’s als Ted Langenbach en Hans Havenaar zijn bij mij begonnen met hun feestjes, het zong rond in de scene dat hier wat te beleven viel, vanuit de stad
stroomden mensen toe. Het vervelende was alleen dat je ook weer heel snel uit de gratie viel, bijvoorbeeld als een
DJ er eens een avond geen zin in had. Hup, dan trok iedereen weer ergens anders naartoe en kon je helemaal overnieuw beginnen.’
Maar je hebt dus wel een graantje meegepikt van de ontluikende club-cultuur, eind jaren tachtig.
‘Die trend heb ik zelf gezet. Geintje. De activiteiten bleven overigens niet beperkt tot TomTom. Ik heb concerten
georganiseerd in Hal 4, maar ook het eerste rolschaatsfeest van Rotterdam. En een ghetto-party, samen met de kok
Trubus. Breakdancen op een autokerkhof. Die avond is in het café de flipperkast gekraakt. Mooi toch? De daders hadden het thema goed begrepen.Veel mensen deden van tut-tut, maar ik vond het een onbetaalbare act, en van grote
toegevoegde waarde.’
Dat meen je nog ook, hè?
‘Ja.’
Hoe nu verder met Utopia, Walter?
‘In ieder geval niet doen alsof het zo geweldig was wat we hebben gedaan. Leuk, zo’n boekje, maar vooruit kijken is
nog leuker. Er zijn inmiddels heel veel broedplaatsen in Rotterdam, waarvan de meeste mensen hier niet eens gehoord hebben. Het leek mij daarom een goed idee om in het kader van ons jubileum mensen van die broedplaatsen
uit te nodigen om te kijken wat we samen kunnen doen. Ik hoop dat het er nog van komt. Wat in ieder geval moet is
ruimte in Utopia geven aan jonge mensen, want we raken natuurlijk vergrijsd.Vers bloed is dingend gewenst. Gelukkig
gebeurt dat. Ja, mijn zoon Mike werkt in Hal 1 als productontwerper, maar vergeet ook Hal 3 niet. Jaren leeg gestaan,
nu zitten daar Marieke van der Meer en Vadim Gryadov die met hun zand- en ijssculpturen tot de internationale top
behoren. En fotograaf Rein Janssen is ook erg goed. Zal ik je wat zeggen? Het eindpunt is wonder boven wonder nog
niet in zicht.’
tekst: Carl Stellweg
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Agenda Keesie

Agenda ONS Schiedam

Monstercard voor Mars/Disney

Idols Jim T-shirt en Boomerang kaartvoor Mars
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Dubtopia
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Utopia
Als we bij elkaar wonen en werken is dat efficiënter, inspirerender en gezelliger. Zo ontstond de woon-/
werkgemeenschap Utopia uit de medewerkers van het voormalige tijdschrift met dezelfde naam.
We werkten op het gebied tussen kunst en techniek.
Op zoek naar huisvesting kwam de watertoren met bijgebouwen in het vizier. Enthousiasme sloot onze ogen
voor de enorme opknapklus die ons te wachten stond. Drie jaar lang werkten we doordeweeks aan onze eigen
werk- en woonplek en in de weekends aan de algemene gedeelten. We vervreemdden van onze familieleden, maar
het was zo inspirerend en het straalde af op onze omgeving. Fantastisch grote projecten zoals de poppen op de
Lijnbaan, het ponton 010 en de concerten in Hal 4 waren zo leuk om aan te werken. De omgeving en de hechte
vriendschap maakten dat het kolkte, bruiste en sprankelde.
In de loop der jaren verdiepte ieders specialisme zich. De bedrijven werden autonomer en de gezamenlijke
opdrachten werden minder. De kruisbestuivingen bleven echter bestaan. Het complex werd steeds mooier,
de leden ouder en met de opkomst van de computer de behoefte aan vierkante meters minder. Een herziening
van de uitgangspunten werd noodzakelijk. Naast woon-/werkleden kan je ook werklid en projectlid worden.
Hierdoor konden de werkruimtes weer optimaal worden gebruikt. Utopia breidde zich uit en verjongde zich.
Wat er de volgende 40 jaar gaat gebeuren?
Robots pompen eindelijk de kelders leeg. Utopia gaat naar de beurs. Het ledenaantal breidt zich aanzienlijk uit.
Wie weet?
In ieder geval zijn we nu na 40 jaar niet alleen het eerste maar ook het langst bestaande en waarschijnlijk ook het
leukste bedrijfsverzamelgebouw. Wij zijn daar trots op.
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Het boekje van de Dames Reiziger was 1 van de hoogte punten in het Utopia avontuur van Caro en mij.
Wij koken pas 20 jaar in het restaurant. Onze voorgangers weet ik niet zoveel van .... de pioneers
Wel weet ik dat wij heel veel plezier hebben van de locatie en dat het een feestje is om binnen Utopia,
zo’n dijk van een restaurantje te runnen.
Zonder jullie was er geen Toren,
Duizend maal dank
Lies
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HAL 1 DESIGN
In Hal 1 was de oude metaalwerkplaats van het complex gevestigd. Nu is een gedeelte er van al 10 jaar
mijn atelier waar ook met metaal wordt gewerkt. Iets kleiner dat wel. Ik ben hier aan het werk als gouden zilversmid/ontwerper en onder de naam Hal 1 Design maak ik, Margreeth Muller, in dit atelier mijn
collecties.
Art & Craft ontmoeten elkaar hier.
Ik vervaardig in beperkte oplage bijzondere sieraden die zich kenmerken door hun geometrische en beweeglijke vormen. Alle sieraden hebben mijn handschrift waardoor ze zich onderscheiden van gegoten of
anderszins fabrieksmatig werk.
Individuele wensen van klanten worden vertaald in persoonlijke sieraden met een eigen en waardevol karakter. Een speciale wens wordt uitsluitend eenmalig genaakt. Een uniek stuk dus!
Er worden in het atelier ook zilveren objecten en relatiegeschenken ontworpen.
Sinds kort is ‘Juwelen Praten’ opgericht. Bij JP is er plaats om verschillende workshops te volgen. Zowel
individueel als in groepjes. Het professioneel ingerichte atelier is hier prima geschikt voor
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ILSE LEENDERS
Japan 2017, serie Shindai.

‘Sen no Rikyu (Zen- and Tea Master 1522–1591)
teaches that wild flowers growing in nature are
truly beautiful and precious, but that the flowers
for Tea are meaningful only when their individual
beauty is successfully captured and expressed in
an arrangement. As in Ikebana (Japanese flower
arrangement), I create detailed staged scenes in
which people, objects and their surroundings are
carefully balanced and arranged’
‘I create detailed staged scenes in which people, objects and
their surroundings are carefully balanced and arranged’
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Mijmeren over het verleden
van Utopia: misschien mag het,
misschien moet het een enkele
keer, maar het blijft toch iets
ongemakkelijks houden.
Hoe zit het met de toekomst?
Die lijkt bij jonge kunstenaars
als Marieke van der Meer,
Vadim Gryadov en Rein
Janssen in zeer goede handen.
Niet in de laatste plaats
omdat ze, geheel naar Utopiatraditie, esthetiek paren aan
ambachtelijkheid.
tekst: Carl Stellweg
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Op haar zestiende was ze al in aanraking gekomen met de Zandacademie, die begin jaren negentig in Den Haag werd
opgericht en workshops en teambuildingsvenementen organiseert, en zij droeg daaraan een steentje bij, ’want ik vind
het heerlijk om voor een groep mensen te staan en iets te vertellen.’ Haar eerste eigen zandsculptuur maakte ze
in 2006. ‘Maar eigenlijk kon ik er nog steeds niet zo veel van toen ik die Russen tegenkwam. Pas vanaf dat moment
heb ik het vak echt geleerd, onder meer door online lessen te volgen van de kunstacademie in Moskou, samen met
Vadim. Hij vertaalde voor mij.’
Vadim, op zijn beurt, studeerde aan de Academie voor architectuur en kunsten in Jekatarinenburg in de Oeral, maar
vond net als veel andere architecten geen emplooi meer na de crisis in 2008. Gelukkig werd er op zijn academie
toentertijd iemand gezocht voor een internationaal zandsculptuurproject. Iemand die: 1) kon beeldhouwen – dat kon
hij – 2) Engels kon spreken – dat sprak hij – en 3) sterk genoeg was om grote blokken geperst zand te tillen. Afijn,
hij en niemand anders was the man for the job.
En zo klom Vadim in korte tijd op tot de internationale top van zand- en ijsbeeldhouwers. En ontpopte hij zich daarmee ook tot een kunstenaar die wars is van conventies. ‘Nogal wat collega-kunstenaars in Rusland die ook zand- en
ijssculpturen maken zien dit zelf enkel als een manier om snel geld te verdienen, en niet als kunst,’ zegt hij. ‘Waarom
niet? Om allerlei gekke redenen. Omdat zand niet artistiek zou zijn, want kinderen maken al zandkastelen. Omdat
kunst iets zou zijn wat je in een atelier maakt, en daar passen zand en ijs niet in. Omdat het Disney-kunst zou zijn.’
Dat klinkt vies commercieel, maar het vreemdste van alles is vervolgens de premisse dat zand- en ijssculpturen geen
kunst zijn omdat ze geen handelswaarde vertegenwoordigen. ‘Iemand betaalt ervoor om het ergens te laten neerzetten, maar je kunt het niet kopen, kunt er niet in beleggen,’ zegt Vadim. ‘Inderdaad, heel paradoxaal dat economische
waarde zo’n belangrijk criterium is geworden voor de definitie van moderne kunst.’ Marieke vult aan: ‘Jeff Koons is
een kunstenaar, maar ook heel erg een zakenman.’

Marieke van der Meer en Vadim Gryadov: kunstenaarssprookje krijgt vervolg in Utopia

Het leven van Marieke van der Meer en haar Russische levenspartner en collega Vadim Gryadov heeft iets van een
sprookje, maar het is een sprookje vol paradoxen. Jarenlang leefden ze uit hun koffer, reisden ze de wereld rond,
waren ze tachtig procent van de tijd onderweg voor hun werk. Wat voor werk? Sprookjesachtig werk. Zand- en
ijssculpturen maken. Zij en hun vakgenoten vormen misschien een van de kleinste en meest bevoorrechte moderne nomadenstammen: er zijn wereldwijd hooguit zo’n 150 fulltime zand- en ijssculpturenmakers, globetrotters die
elkaar voortdurend tegenkomen bij de exclusieve projecten waar ze niet zelden samen aan werken en waarmee ze,
eerlijk is eerlijk, een zeer goed belegde boterham verdienen.
Wanneer je zo’n zigeunerbestaan leidt, dus bijna nooit thuis bent, kun je eigenlijk geen relatie hebben, tenzij met een
andere zigeuner die hetzelfde doet als jij. Die van diezelfde, bovengenoemde nomadenstam is. Dat geluk overkwam
Marieke en Vadim: ergens aan het begin van dit decennium zaten ze zeven uur met elkaar in de trein van Noordnaar Zuid-Duitsland, en aan het einde van die reis was ‘thuis’ voortaan waar ze samen waren, waar ter wereld dat
ook was.
Je zou ermee willen ruilen, zeker als je nog jong bent, en toch is aan dat reizen, het living the dream, nu grotendeels
en geheel vrijwillig een einde gekomen. Het stel – zij 31, hij 35 – is neergestreken aan de Watertorenweg in Kralingen en maakt sinds een jaar deel uit van het jubilerende collectief Utopia. De zand- en ijssculpturen hebben ze
grotendeels achter zich gelaten, het is tijd voor nieuwe ideeën, nieuw materiaal, een nieuw leven, zo klinkt het eensgezind.
Maar eerst toch even de vraag hoe je dat überhaupt wordt, zand- of ijsbeeldhouwer. Antwoord: daar rol je toevallig
in, al is talent, verdomd veel talent, natuurlijk een eerste vereiste. Marieke studeerde af in klinische neuropsychologie,
maar ging ook twee avonden in de week naar de kunstacademie in Den Haag. En: ‘Hoe interessant ik de relatie tussen brein en gedrag ook vind, die twee avonden waren waar mijn hart naar uitging.’
Even was er de mogelijkheid dat ze wetenschap en creativiteit kon combineren bij Philips Design, waar ze stage liep,
maar juist toen raakte ze betrokken bij een groot zandsculptuurproject waaraan ook een hoop Russen meededen.
‘Onder wie mijn latere eigen Rus’ - Vadim lacht bescheiden – ‘en hun inbreng was enorm inspirerend omdat zij een
figuratief meesterschap en kennis van de menselijke anatomie aan de dag legden die volgens mij in Nederland verloren zijn gegaan. De nadruk is hier na de Tweede Wereldoorlog op het conceptuele komen te liggen. Het ging vooral
om het verhaal achter de kunst, en niet meer zozeer om het ambachtelijke. Dat is in Rusland wel anders, en dat wilde ik ook dolgraag leren. Toen stond voor mij vast wat ik ging doen.’
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De vooroordelen ten aanzien van het materiaal lijken het tweetal nog het hoogst te zitten: ‘Het zou om de technieken en niet om het materiaal moeten gaan. Je maakt een beeld van klei en giet het in brons: kunst. Je maakt een
beeld van klei, giet het in parafine, steekt er een lont in en maakt er een kaars van: geen kunst. Vreemd toch? De
techniek is precies hetzelfde.’
In het atelier waar het gesprek plaatsvindt, valt het oog op een klassiek ogend bronzen naakt. Marieke en Vadim hebben nu toch geen eieren voor hun geld gekozen, toch niet besloten zich neer te leggen bij heersende conventies?
Nee hoor, geen zorgen. Want nu valt het oog ook op een ander, veel ongewoner ogend naakt, dat van heel fijn materiaal, een soort filigrain lijkt te zijn gemaakt. Het is geen filigrain maar plastic: 3-D filament om precies te zijn, dat Vadim met behulp van een zogeheten 3-D-pen heeft aangebracht. ‘Een techniek die hij zelf heeft bedacht,’ zegt Marieke.
‘Ik ken ten minste niemand anders die dit doet.’
Marieke en Vadim zijn, kortom, een beetje klaar met zand en ijs. ‘We hebben er enorm veel van opgestoken,’ zegt
Marieke, ‘en dan met name omdat het zacht materiaal is, waarvan je heel snel iets kunt maken. En daardoor kun je
dus ook heel veel maken, en in korte tijd veel leren. Nu is het tijd ons repertoire uit te breiden, en dat doen we met
plastic, cement, brons, en was. We moeten ook wat zakelijker gaan denken, want anders dan in ons nomadenbestaan
komen de opdrachtgevers niet meer naar ons toe, we moeten zelf de boer op, galeries en musea benaderen, meedoen aan evenementen: kunstroute, open ateliers, enzovoorts.’
Gevestigd kunstenaarschap betekent dus ook ondernemerschap. Een unique selling point hebben ze al: ‘Wij zijn echt
specialisten in figuratieve kunst,’ zegt Marieke. ‘Al voel ik dat mijn stijl vrijer wordt, wat juist kan omdat ik zo’n stevige ambachtelijke basis heb.’ En ook al zijn zand- en ijssculpturen door hun vergankelijkheid bij uitstek levende kunst,
het is ook wel fijn om nu ook werk te maken dat jarenlang in een museum blijft staan, zoals de twee grote handen
van cement die centraal in Hal 3 in Utopia langzaam vorm beginnen te krijgen en voor een nieuw museum in Tilburg
zijn bestemd.
Het woord Utopia is gevallen: waarom ervoor gekozen hier te komen wonen en werken? Juist die combinatie van
wonen en werken is erg aantrekkelijk, maar er is meer dan louter het praktische aspect. Marieke: ‘Ik kende Utopia al
via mijn oom Hans van den Tol, met wie ik altijd heel erg goed heb kunnen opschieten. Daardoor weet ik dat Utopia
een vat vol goud is, een collectief van vreemde eenden in de bijt, die ons doen denken aan onze ijs- en zandsculptuurcollega ‘s. Slimme, aardige, creatieve mensen die niet tot de mainstream behoren. Mensen die bovendien niet alleen
iets kunnen bedenken, maar het ook zelf kunnen maken. Dat is een zeer interessante combinatie die zeker niet voor
de hand ligt: die directe link tussen dromen en doen, tussen verbeelding en handvaardigheid. Het is enorm inspirerend, ook al wordt hier niet meer zo intensief samengewerkt als in het begin het geval schijnt te zijn geweest. Als ik
in deze hal andere mensen aan het werk zie en hoor, stromen mijn eigen armen vol energie.’
tekst: Carl Stellweg

427

428

429

Vadim Gryadov & Marieke van der Meer
“We believe art should be available for everyone.”
Het vaak realistische, figuratieve werk van Gryadov & Van der Meer komt snel dichtbij de toeschouwer zelf.
Levensecht tot in de details spreken de kunstwerken tot de verbeelding. Hun doel: normaal materiaal bezielen.
De verschillende achtergronden geven een uniek mengsel in stijl. De vrijheid van het Nederlandse denken in
combinatie met de keiharde, klassieke Russische academie geeft een vernieuwend resultaat.
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OK, zweverig, maar dus ook precies en doelgericht. Gefocust, luidt het modewoord dat hier van toepassing is. ‘Ik ben
een perfectionist’, beaamt Rein. Eén blik op de welhaast geestverruimende mozaïeken die een groot deel van zijn
fotografisch werk uitmaken, leert dat hij dat wel moet zijn. Maar perfectionisme vergt ook concentratie, en concentratie vergt eenzaamheid. Past Rein dan wel bij Utopia, waar de deuren van ieders werkplaats in principe openstaan
zodat de collectieve creativiteit het hele complex permanent kan doortochten? Is dat niet een beetje te onrustig
voor een man die weinig anders gewend is geweest dan met gesloten deuren en groot geduld skylines van speculaas
en dergelijke in elkaar te passen?
Ja, het was – nog een toepasselijk modewoord – confronterend. Het was afgelopen met het Me, myself, I. ‘De dingen
zijn hier zoals ze zijn. En het is goed dat te accepteren. Ik ben nu meer ontspannen. Voor mijn werk maakt de setup
van Utopia misschien niet zo veel verschil, maar op het persoonlijke vlak ben ik er zeker op vooruit gegaan. Ik blijk
het in me te hebben. Ik dacht al: ik kan op locatie werken, waar het vaak een chaos is, dan moet het hier toch ook
lukken? Dat kluizenaarsbestaan was ook niet alles. Daarom heb ik juist altijd graag met stagiairs gewerkt. Niet alleen
omdat ze veel meters voor je kunnen maken, maar ook voor het contact. Als stillevenfotograaf zit je anders de hele
dag tegen je komkommers te praten.’ Is dit dan alweer zo’n gevalletje van ‘dat het vanzelf naar je toekomt’? Is Utopia
op hem afgezweefd omdat het zo moest zijn? Ho ho, dat is al te zweverig. ‘Ik geloof niet in het lot of zo,’ zegt Rein. ‘Je
maakt altijd je eigen keuze’.
De motieven die ten grondslag liggen aan zijn keuze voor Utopia komen wel een beetje als een verrassing. Settelen
was het laatste waaraan de pioniers uit Delft dachten toen zij eind jaren zeventig bezit namen van het Watertorencomplex, maar Rein Janssen is juist hier gekomen uit behoefte aan rustiger vaarwater. Tien jaar lang heeft hij antikraak gewoond. Onder andere in een oud schoolgebouw, maar midden op een schoolplein dat nog wel volledig in
gebruik is. En al hoefde hij in die tien jaar maar drie keer te verhuizen, stabiliteit was op den duur toch gewenst, ook
in verband met geplande gezinsuitbreiding.
‘Mijn vrouw en ik zijn op huizenjacht geweest. Maar dan raak je verzeild in een buitenwijk en bouw je alleen een
beetje burencontact op als je geluk hebt, en is je werkplek heel ergens anders. Zoals het hier is, voldoet het eigenlijk
aan al onze wensen. Je komt meteen in een dorpje terecht, en wat voor een dorpje: een gemeenschap van min of
meer gelijkgezinden. De ontvangst was heel warm, en ook al proef je onder sommige oudgedienden wat oud zeer,
het is echt heel gemoedelijk en aangenaam. Het beweegt me wat hier gebeurt.
‘Maar,’ zo herneemt Rein zich, ‘orde en netheid en discipline blijven voor mij voorop staan. Dus als het me te veel
wordt, trek ik het gordijn van mijn werkruimte dicht. Bovendien moet de hal nog wat meer worden opgeruimd. Die
was compleet dichtgeslibd toen we hier kwamen. Inmiddels zijn er tientallen aanhangwagens aan troep afgevoerd,
maar we zijn nog niet klaar.’
Het collectivistische ideaal waaraan oudere Utopianen nog wel eens met nostalgie refereren, is wat minder aan Rein
besteed. ‘Ik ben zo gespecialiseerd bezig, net als beeldhouwster Marieke van der Meer die in dezelfde hal zit, dat
ik me niet zo heel veel bij dat ideaal kan voorstellen. Je kunt wel eens samen wat doen, en elkaar helpen, maar dat
moet dan net zo uitkomen. Maar soms komt het uit, zelfs in hele kleine dingen. Ik moest laatst een joint fotograferen voor een reportage over blowen en yoga in het Parool. Die joint had ik niet bij de hand. Maar een Utopiaan die
blowt en dus ook joints had, was heel snel gevonden.’
Nog een voorbeeld: voor de grote vega-burgertest in Amsterdam moet Rein, alweer voor het Parool, een ‘conceptueel
beeld’ maken. En dat houdt in: een burger maken die wel heel, heel erg vega is, dus met een broodje van bladeren en
de burger zelf van berkenhout. Het hout dat hij daarvoor nodig heeft, kan hij dan bijvoorbeeld mooi bij houtbewerker Cor laten zagen.
Daarmee zijn we dan meteen op een wezenskenmerk van Reins werk gestuit. Werk dat meer past bij de grondgedachte van Utopia dan hij misschien beseft. ‘Ik maak altijd iets van iets anders. Mijn vader was chemicus, vandaar.
Twee losse elementen die samengevoegd iets nieuws worden, zeg maar. Zo creëer ik van dingen die geen hamburger
zijn, een hamburger.’

Rein Janssens werk is Utopiaanser dan hij zelf beseft!

Persoonliijke en doordachte filosofie van kunstenaar/fotograaf Rein Janssen: stort je ergens helemaal op, doe iets
met ziel en zaligheid, en dan komt het vanzelf naar je toe. Zweverig? Hij grijnst. ‘Ik ben ook zweverig’, zegt hij in zijn
kantoor in Hal 3 aan de Watertorenweg, waar hij begin dit jaar zijn intrek nam. Het is nog niet helemaal ingericht,
maar straalt toch al een weldadige ordentelijkheid uit, en ook doet het espressoapparaat voor gasten en klanten het
onberispelijk. Een goed teken.
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We willen hem niets influisteren, maar dat heeft toch veel te maken met deze club. ‘Wat dan?’ zegt Rein. Nou, zeggen
we, het grensoverschrijdende. Utopia is ontstaan uit mensen die allemaal verschillende dingen deden – een architect,
een fotograaf, een timmerman, enzovoorts – die een nieuw samenwerkingsverband aangingen. Uit mensen die geen
Utopia waren, ontstond Utopia. Precies als met die houten hamburger. Ergo: Rein Janssens werk is typisch iets wat
hier hoort, als je de historie van deze coöperatieve gemeenschap bekijkt.
De aangesprokene verzinkt even in gepeins. En dan gaat hem een licht op: ‘Had het dus toch zo moeten zijn!’
tekst: Carl Stellweg
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MIKE VINCENT
Mike Vincent maakt interactieve ontwerpen, waarbij hij met zijn prototypes zijn visie op de toekomst
schetst.
Zo heeft hij samen met het museum Boijmans van
Beuiningen een interactieve machine gemaakt waarbij
museumvoorwerpen, op vernieuwende wijze kunnen
worden ervaren. Digital cuneiform / digitaal spijkerschrift
is een scanner waarmee eeuwenoude geschriften op
kleitabletten kunnen worden vertaald.

Digital Cuneiform: Mike Vincent, Foto: Menno de Boer.

24-UURS SCHOEN
Één schoen maar vele looks. De 24-uurs schoen is er voor ieder
moment. Door een vernieuwde productiemethode krijgt het
ambachtelijke werk zijn nieuwe functie. De modulaire schoenen
zijn eenvoudig van stijl te veranderen, zodat de schoenen geschikt
zijn voor ieder moment van de dag. De schoenen hebben een
zool met daarin een eenvoudig kliksysteem om er een nieuwe hak
onder te klikken.
De hakken zijn met een 3D printer vervaardigd. Dit is een
techniek die wellicht een omslag kan gaan geven in de retail.
Downloaden we naast onze muziek voortaan ook onze schoenen?
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Maud Timmermans heeft in Hal 1 een keramiekwerkplaats
ingericht. Het liefste werkt ze met klei. Daarnaast kan ze goed
overweg met hout.
Als productontwerper wil ze met gebruiksvoorwerpen verhalen
vertellen. Deze gebruiksvoorwerpen of producten vertellen hun
verhaal door het gebruik, of de interactie, ermee.
Een voorbeeld hiervan is het project On The Edge.
On The Edge is een vertaling
van interconnectie naar servies.
Verbindingen zijn overal, maar niet
altijd zichtbaar of niet altijd te
merken. Deze gedachte is wat On
The Edge visualiseert.
Als je je verbonden met iets
voelt, zal je daar met een meer
respectvolle en begripvolle manier
mee om gaan. Je zal je bewust
zijn van het feit dat je handelen
gevolgen heeft voor datgene
waarmee je verbonden bent.
Het servies is fysiek met elkaar
verbonden. Als de gebruiker een
van de objecten verplaatst, heeft
dit gelijk gevolgen voor de andere
objecten. Het is een kettingreactie
van servies. De gebruiker wordt
bij elk gebruik herinnerd aan die
verbinding.
Maud gebruikt haar ruimte in
Utopia om dit soort projecten
verder uit te werken en te
produceren.

On the Edge
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Frans Werlemann
Open straat
Als er nieuwe leidingen werden gelegd, werd de straat helemaal opgebroken. Dan lag er
om de paar honderd meter een stapel bakstenen. Alle kinderen gingen met de bakstenen
aan de haal om er een huisje van te bouwen, tot de blaren op je handen zaten. Deze
instabiele bouwsels waren niets bij het kunstwerk dat Herman Helle had gemaakt.
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Frans Werlemann
IJs
Vroeger, toen we nog elk jaar wekenlang konden schaatsen, werd er veel geschaatst op de
bak voor Tom Tom.Vaak tot s’avonds laat en dan mochten we langer op blijven. Altijd had
er wel iemand erwtensoep gemaakt voor iedereen. En als we geluk hadden, zette Haiko een
8 meter hoge speaker toren naast de bakken en hadden we een ijsdisco.

De tuin.
De tuin, en vooral het klimrek was een paradijs voor alle kinderen. Ik heb hele zomers
ondersteboven aan het klimrek gehangen. Het aantal keer dat ik eruit ben gelazerd, is
niet op twee handen te tellen. En als je trek had, plukten we een appel of een peer uit de
moestuin van Betty. En een handjevol bramen. Niet meer dan dat, want er waren blijkbaar
meer mensen die bramen wilden.
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Veertig jaar Utopia:

‘Niet geremd door overdreven diepzinnigheid’
Het watertorenterrein op De Esch wordt deze maand 40 jaar bewoond door de unieke
woon-werkgemeenschap Utopia. Vers Beton blikt terug op vier decennia van doldwaze
projecten, bussen vol architecten, legendarische feesten in Hal 4, tot slepende rechtszaken.

		￼

Tara Lewis, 16 oktober 2018

Vanuit het raam op de derde verdieping van de watertoren op de Esch in Kralingen heb je een weergaloos
uitzicht over de Nieuwe Maas. De toren, de hallen en twee bijgebouwen zijn sinds de jaren tachtig in gebruik door
woon-werkgemeenschap Utopia, een unieke club van architecten en kunstenaars. Utopia bracht de internationaal
beroemde uitgeverij nai010 voort en was de plek waar The Cure en New Order optraden, en waar talloze
Rotterdammers legendarische momenten hebben beleefd.
In 1975 begonnen Hans Kamphuis, Jan Pesman, Hans Oldewarris en Peter de Winter, vier studenten Bouwkunde
van de TU Delft, hun tijdschrift voor wetenschappelijk amusement: Utopia. “De heren studenten verveelden zich een
beetje”, aldus Hans Werlemann. Hans Werlemann is fotograaf en werkt als sinds jaar en dag voor onder meer Rem
Koolhaas. “Al snel ontstond er rond het tijdschrift een magische mix van mensen.Voor een tijdschrift heb je fantasie
en idioterie nodig en zin om te experimenteren met formaat, kleur en druktechniek.”
Een van de studenten die hand- en spandiensten verleende was Victor Mani, een middelbare schoolvriend via wie
Werlemann als fotograaf bij Utopia werd betrokken. Mani: “Godzijdank verscheen het in een kleine oplage want
het was allemaal handwerk.” Een van de eerste edities ging over de wonderlijke hobby’s van architecten zoals de
rubberen badmutsen in de vorm van draken van de architect H.Th.Wijdeveld. Een ander memorabel nummer ging
over typemachines, met bijdragen van W.F. Hermans, Rudy Kousbroek en Piet Grijs.
￼
Voor een themanummer over hergebruik van watertorens kwamen de studenten op het DWL-terrein in de Esch
terecht. Mani: “We hadden vaag gehoord van Andy Warhol en zijn Factory die in oude fabrieksgebouwen woonden.
Het leek ons ook wel handig om een ruimte te hebben zodat je niet de hele tijd op en neer tussen Den Haag,
Amsterdam en Rotterdam aan het rijden was.”
Werlemann: “Met een paar man kwamen we hier kijken. We kwamen aan op een ruw terrein, dat bestond uit
natuur, de watertoren, een paar gebouwen aan de havenkant en zo’n veertig waterbassins van tachtig bij veertig
meter. Op dat moment sprong er een vonk over en wisten we dat we hier wilden wonen. Er kwam iemand van
het waterbedrijf de toren uitlopen die net definitief de deur achter zich dichttrok. Wij waren natuurlijk uitermate
geïnteresseerd om die sleutel van hem te krijgen.”
￼
Via een verzoek bij de gemeente lukte dat. “Anders was het ook wel gelukt, het was een ruïne zonder ramen, gas,
water of licht.” Mani: “Er woonden alleen 40.000 duiven die op zaterdag een patatje bij de Bram gingen halen.”
Werlemann: “Het was zo verlaten dat zich buiten een bossige vegetatie had gevormd, waarin hazen en uilen en
andere interessante beesten zich ophielden. Doodstil en aan de Maas, een El Dorado.” Mani: “Toentertijd lag dit echt
nog ver buiten de stad. Ommoord bestond nog niet. Wij dachten: nee heb je, ja kun je krijgen.”
Het laatste, twaalfde nummer van Utopia over watertorens werd afgeraffeld, nu de studenten een nieuw doel
hadden: het in handen krijgen van de ‘oudste, grootste en mooiste’ watertoren van Nederland. Er was ruimte voor
woningbouw nodig, op het DWL-terrein moest een woonwijk verrijzen. In dat plan kwam enige levendigheid van pas,
de watertoren zou als centrum van de wijk kunnen fungeren.
Burgemeester en wethouders kregen van de heren een speciaal nummer van Utopia met een geplastificeerd
voorblad gevuld met water, waar de letters van hun eigen naam in dreven. Mani: “Tijdens de vergadering zaten ze
daar allemaal mee te spelen, om die letters op een rij te krijgen.”
Hans Oldewarris en Peter de Winter vonden medestanders in PvdA-wethouders Jan Riezenkamp van haven en
kunstzaken en Joop Linthorst van financiën. Werlemann: “De wethouders hadden liever dat wij hier in gingen dan
2800 Chinese restaurants of dure kouwe kak. Omdat het grotendeels sociale woningbouw was, dachten ze dat wij
daar beter op zouden aansluiten.” Zo kregen de heren ‘een hele grote kartonnen doos met sleuteltjes, zonder labels’
in het bezit.
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De groep Utopianen formaliseerde zich in ‘Coöperatieve werkgemeenschap Utopia’ en was inmiddels aan het
groeien. Werlemann: “Voor het hier volliep met architecten besloten we op zoek te gaan naar mensen die muziek of
theater maakten, uitvinders, iemand die raad wist met elektriciteit, hout, een filmer en iemand die kon zeefdrukken.
Binnen een half jaar waren we compleet.”
￼
Zo verscheen zeefdrukker Hans van den Tol ten tonele, terwijl de verbouwing al aan de gang was: “Het lag hier
vol met oude voorraden van het drinkwaterbedrijf. We sleepten alles wat we konden gebruiken uit de omliggende
gebouwen hier naartoe. Zo vonden we een luchtalarm in de kelder die we ook nog binnen aan hebben gezet.”
Werlemann: “Wel vier keer.” Van den Tol: “Oorverdovend. Ik zat onder het podium iets met leidingen te doen en wist
niet hoe snel ik weg moest komen.”
Verbouwing
De verbouwing vond plaats onder straffe omstandigheden.Van den Tol: “Er was geen riolering, verwarming, gas, water,
licht, elektriciteit of telefoon, niks. Zo hebben we een hoop geleerd over het loodgietersvak.” Werlemann: “Het
belangrijkste was natuurlijk water. Nadat we op het terrein een paar kranen open hadden gezet was dat geregeld.”
Elektra was lastiger, dat zat er wel in het gebouw, maar was afgekoppeld van het net. Dat heeft medelid James
Rubery toen weer aangesloten, door met een auto kabels van lantaarnpalen uit de grond te trekken op het terrein
en daarvan een ringleiding te maken om Utopia heen. “Het waren heldere lichten zoals James die ervoor zorgden
dat we hier konden leven. Of overleven. Dat was te gek.” In de woorden van grafisch vormgever Peter de Vette,
Utopiaan sinds 2006: “Als je met vijftien man bent is het uiteindelijk meer werk om het erover te hebben, dan het
gewoon te doen.”
￼
Drie jaar lang was elk weekend ‘werkweekend’, waar iedereen geacht werd te zijn om te bouwen aan Utopia.
Daarbij vielen mensen af en kwamen er nieuwe Utopianen bij. Hans Oldewarris en Peter de Winter begonnen
Uitgeverij 010.Volgens Van den Tol gaven ze ’25 jaar lang elke twee weken een boek uit’. Uitgeverij 010 heeft 30 jaar
bestaan, tot 2013. Het bedrijf ging over in Nai010 uitgevers, een internationaal vermaarde uitgeverij op gebied van
architectuur en stedelijke ontwikkeling.
Wat begon als een tijdschrift groeide uit tot een creatieve gemeenschap van kunstenaars en architecten waarin alle
disciplines samenwerkten.Van den Tol: “Omdat je hier zo op elkaars lip zit leer je iedereen goed kennen en kun je
nauw samenwerken. Ik maakte bijvoorbeeld affiches, posters, hoezen van cassettebandjes en menukaarten. Als ik een
lampje had bedacht kreeg ik van de een het stukje hout, de ander kon het metaal frezen en James zette er een timer
op.”
Drijvende tribune
Belangrijke partijen wisten Utopia te vinden om kunstprojecten uit te voeren. Zoals een opdracht van de gemeente
tijdens het vijftigjarige bestaan van de Lijnbaan. Bezoekers werden uitvergroot tot twaalf meter hoge, in ijzeren
pijpen uitgevoerde poppen.Voor het Havenbedrijf werd ‘Ponton 010’ ontwikkeld: een drijvende tribune en podium
waarop ruim duizend man vanuit de stad naar de haven kon worden gesleept. Het doel was om Rotterdammers uit
de binnenstad weer betrokken bij de haven te krijgen.
De concerten varieerden van het Rotterdams Philharmonisch tot newwave-bands. Mani: “’s Avonds zat je in het
donker muziek te luisteren terwijl op de achtergrond containers werden gelost. Die jongens die op die grote wagens
reden gingen met hun lichten knipperen en toeteren.
Ik herinner me dat het tijd werd om terug te gaan en de kapiteins van de sleepboten via de marifoon zeiden: “We
gaan helemaal niet keren als er geen pils aan boord komt.” Toen werden een paar kratten de boot opgeladen. Er
waren een paar van die typische ‘Rotterdamse gozertjes’ die eigenlijk helemaal niks met de muziek hadden maar
toen zeiden: “Godsamme, da’s gers.” Ja, dat ponton was geweldig. Eén seizoen en toen was hij weg. Maar dat was
prima, want het blijft in de koppen van de mensen.”
Dat de lijntjes naar het stadhuis kort waren blijkt ook uit het feit dat Mani en Oldewarris gevraagd werden om
de stadhuiskamers van Jan Riezenkamp en Joop Linthorst in te richten. Mani: “Zo is dat contact steeds intenser
geworden. Oldewarris en ik zijn met Riezenkamp mee geweest naar Amerika.
Uit de opdracht rond de Lijnbaan kwam het contact met Evan van der Most, die als dienstweigeraar bij het
Lijnbaancentrum werkte en een bekende was van enkele bewoners. Werlemann: “We zochten iemand die zich in
Hal 4 met de muziek kon bemoeien en hij liep hier toch al heel de tijd rond.Van der Most trok samen met Mike
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Pickering een blik met Engelse bandjes open om hier te spelen. Uit Hal 4 hadden we alle grote machines gehaald
en mede-Utopiaan Haiko Dragstra had in zijn eentje de loopkat, een bovenloopkraan van vijftien meter breed, naar
beneden gehaald en vervangen. Met een kettingtakel, het was ongelofelijk.”
Van der Most zorgde voor vele legendarische herinneringen met de artiesten die hij naar Hal 4 haalde: New Order,
The Cure, Captain Beefheart,Youssou N’Dour, Nick Cave en Nina Simone. Werlemann: “Wij verkochten de kaartjes
en deden de catering. Om half vijf ’s nachts deden we de grote deuren open en veegden we een half uur lang 2,5
duizend plastic bekers in de hal bij elkaar. Ik kan me dat geluid nog zo goed herinneren, het was bijna muziek.”
Van den Tol: “Als het geluid van de branding. Uitgeput van het concert, de herrie, de dope en de drank. Dat was
eigenlijk ontzettend gezellig.” Werlemann: “Het was fantastisch. De zon kwam op, we dronken nog een biertje en om
acht uur vielen we doodop in bed. Dat hebben we een paar jaar volgehouden.”
Verantwoordelijkheden
Van den Tol: “Tussen 1980 en 1985 divergeerde Utopia. Iedereen kreeg steeds meer eigen projecten en de
onderlinge samenwerkingsverbanden werden kleiner. Mensen kregen kinderen.” Werlemann: “Daar kwamen
verantwoordelijkheden bij kijken. Oorspronkelijk hadden we bedacht dat je als je hier werkte, je hier ook moest
wonen. Om mensen betrokken te houden. Dat hadden we nooit los moeten laten.” Maar de woningen in de
watertoren waren nu eenmaal ongeschikt voor een gezin met drie kinderen, dus werden de statuten aangepast. Een
van die gezinnen verhuisde naar de inmiddels gebouwde woningen op het terrein.
De gerealiseerde woningbouw op het DWL-terrein was overigens bijna exact overgenomen van het plan waar de
bouwkundestudenten Hans Oldewarris en Victor Mani op afstudeerden. Mani: “Eigenlijk hadden Ollie en ik een
fantasieontwerp gemaakt van een wijk op poten, boven de oude bassins. Toen we hoorden dat de gemeente serieus
dacht over een woonwijk hebben we een realistisch plan gemaakt, met gebruik van de bassins als ondergrond. Dat
was in die tijd nog heel ongebruikelijk. Ik heb een Domus liggen, een Italiaans blad over architectuur, waarin een heel
stuk over Utopia stond. Daarna kregen we bussen met architecten die hier kwamen kijken.” Werlemann: “Het is
jammer dat we ons niet met het ontwerp hebben mogen bemoeien, dat hadden we graag met Koolhaas gedaan. Het
stikt hier nu van de kloterige gekleurde balkonnetjes.”
Toen die woonwijk werd gebouwd moest Hal 4 wegens geluidsvoorschriften overschakelen op een andere
programmering.Van der Most: “Zo heeft het RoTheater hier vier jaar de voorstellingen gespeeld. De schouwburg
was een ouderwets lijsttheater terwijl vanuit theatermakers behoefte was aan een ruimte waarin het publiek
onderdeel is van de voorstelling. Hier konden ze gebruik maken van bijvoorbeeld de bassins.” Na klachten over het
geluid werd de vergunning van Hal 4 ingetrokken. “Toen moesten we tonnen investeren voor de isolatie.”
￼
Het is tekenend voor de bekoelde relatie tussen de Utopianen en het stadhuis, vanaf medio jaren tachtig. Mani:
“Twaalf jaar geleden besloten ze ineens dat we marktconforme huur moesten gaan betalen. Wij begrepen ook
wel dat we niet eeuwig konden zeggen dat we dit complex gered hebben en daarom recht hebben om hier te
wonen. Dus we wilden best akkoord gaan met een huurverhoging. Mits deze redelijk was.” De gemeente bleef
doorprocederen tot aan de Hoge Raad, maar alle rechters stelden de Utopianen in het gelijk. Een aantal jaar geleden
heeft de gemeente het volledige complex te koop gezet. Dat staat het nog steeds.
Mani: “Eerst zaten we met elkaar aan tafel, je vloog met elkaar naar Amerika, je maakte samen plannen voor de stad
Rotterdam. We waren echt maatjes. Dat ontwikkelde zich tot de situatie waarin we tegenover elkaar kwamen te
staan. Dat was een vervelende tijd. ” Het was aanleiding voor de leden van Utopia om met elkaar na te denken over
de toekomst. Mani: “Een jaar of tien geleden zijn we daarover gaan praten, over waar het heen moest. Toen besloten
we dat het tijd werd voor vernieuwing.” Utopia ging op zoek naar nieuwe leden en mogelijkheden voor het gebouw,
zoals seniorenwoningen op de zolder.
Mani’s voorstel is om van Utopia opnieuw een experiment te maken, door studenten van verschillende disciplines de
vrije hand te geven in bepaalde delen van het complex. “Ik ben benieuwd of zij het op dezelfde manier als wij zouden
doen. Waarschijnlijk niet. Uiteindelijk werden we niet geremd door overdreven diepzinnigheid of wat dan ook. We
zijn gewoon begonnen, puur om de lol die we erin hadden. Nu begin ik pas te beseffen hoe bijzonder het is wat we
ondertussen voor elkaar hebben gekregen. Hoe uniek het is dat we hier al veertig jaar zitten én elkaar de tent niet
uitjagen. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven.”
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Ontwerp Peter de Vette
DWL-brochure, februari 1977, aangeboden aan B&W en de gemeenteraadsleden van Rotterdam. Oplage 150 ex.
Doorsnede watertoren met de hallen, 1895
Werkplaats DWL-terrein
Werkzaamheden DWL-terrein
Tekst: Chiel van der Stelt. Bovenste rij vlnr: Hans Oldewarris, Hans Mesman, Caecilia de Marez Oyens, Onno van
Wijk, Jos Sterenborg, Reinout Meltzer,Viola van Oostrom, Jean Paul Birkhoff, Hans Werlemann. Onderste rij vlnr:
Chiel van der Stelt, Peter de Winter,Victor Mani, Cor van der Hout, Dalerveen (Drenthe), 1977
Redactievergadering Utopia, 1976 (tekening: Chiel van der Stelt)
Omslagen Utopia, 1975-1978, met aanbieding van F.A.Bernett Books, 10 juli 2018
Vogelvluchtperspectief werkgemeenschap Utopia, 1977 (tekening: Chiel van der Stelt)
Tekeningen uit de DWL-brochure, Chiel van der Stelt 1977
Verslag van de vergadering over immateriële zaken, Den Haag, 18 november, 1977
Boven:Vergadering Utopia in Den Haag, 1977. Onder: Hans Oldewarris tijdens Utopia-bijeenkomst in Dalerveen,
1977
Jos Sterenborg in het ouderlijk huis in Scheveningen, november 1977
Interview met Jos Sterenborg, 2 juni 1979
Jos Sterenborg, Hoe maak je van twee zwart-wit televisies een kleurentelevisie (zie de bijlage in Utopia nr. 2, maart
1976)
Boven: Interview Jos Sterenborg 2 juni 1979; onder: Jos Sterenborg
Affiche Utopia Komt, 12 november 1977 (ontwerp: Chiel van der Stelt)
Boven: Chiel van der Stelt; onder: zeefdrukken affiche Utopia Komt, 1977
Manifestatie Utopia Komt voor het stadhuis op de Coolsingel, 1977
Tineke Werlemann
Peter de Winter en Tineke Werlemann
Victor Mani en Jan Riezenkamp in Amerika (foto: Hans Oldewarris), 1977
Viola van Oostrom met gereedschap bij de watertoren, 1977
Peter de Winter op de Coolsingel tijdens manifestatie Utopia komt, 1977
Jean Paul Birkhoff met sextant op de boot van Curacao naar Chesapeake Bay, juni/juli, 1981
Commissie Kunstzaken Rotterdam bezoekt Utopia, 1977
Optreden van The Banana Sisters in Hal 0 (het latere Tom Tom Café), met Peter de Winter, Karin de Bock en
Sonja, 1978
The Banana Sisters met Karin de Bock, Alexander Mustert, Paultje en Peter de Winter, 1978
The Banana Sisters met Hans Mesman en Peter de Winter, 1978
Tekeningen van Chiel van der Stelt
Boven: De Woonkrant, 27 oktober 1979; onder links: Groepsportret Utopia (met v.l.n.r. Hans Oldewarris, Chiel van
der Stelt, Onno van Wijk, Joke van der Spek, Hans Werlemann, Tineke Werlemann, Reinout Meltzer, Floor Peters,
Viola van Oostrom, Hans Mesman, Haiko Dragstra, Cor van der Hout, Constance van Duinen,Victor Mani en
Peter de Winter), 1979; onder rechts: Reinout Meltzer, 1979
Jaarverslag Utopia 1978
Project Lijnbaanpoppen tgv 25-jarig bestaan van de Lijnbaan, Ontwerp BOA Contractors (Victor Mani en Chiel
van der Stelt), Hans Werlemann en Peter de Winter,1978
Boven: schetsen van Chiel van der Stelt; onder: vlnr Hans Werlemann, Chiel van der Stelt,Victor Mani en Cor van
der Hout
Mirik Jung aan het werk in Hal 4, 1978
Haiko Dragstra plaatst de loopkraan in Hal 4, 1978
Groepsportret Utopia in Hal 4 (v.l.n.r. en v.b.n.b. Peter de Winter, Offa de Winter, Haiko Dragstra (gedrieën
op de loopkraan), Henk Jan Kamerbeek, Trubus Sanwirjatmo, Claudi Cornaz, Walter Vincent, Joke van der Spek,
Cor van der Hout, Albert van Tour, Betty van den Boogert, Hans van den Tol, Anna Furtak, James Rubery, Hans
Mesman, Karin de Bock, Frans Werlemann (hangend in een bouncer), Reinout Meltzer, Caroline Meltzer, Herman
Helle, Judith Bovenberg, Herma van der Knaap, Dieter de Winter (op de nek van Herma), Hans Werlemann, Agnes
Roozenburg, Tim van der Hout (op schoot), Tineke Werlemann, Marja Minderman,Viola van Oostrom, José Loos,
Victor Mani en Chiel van der Stelt (foto: Hans Werlemann), 1983
Artikel in Compress, 1979
Artikelen, 1981
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Artikelen in het Rotterdams Nieuwsblad over Uitgeverij 010 en Hal 4, 1981
Artikelen uit Revista (auteur Peter de Winter) over Utopia, 1979
The Banana Sisters 1978, met Peter de Winter, Karin de Bock en Sonja
Artikel over Utopia in Domus, 1979
Artikel over Utopia in Viva, 1979
Bijeenkomst in Hal 3 met Eelco Brinkman, Minister van WVC (foto: Evan van der Most), 1985
Onno van Wijk met computers, 1977
Fotograaf en vormgever Alan David Tu, (foto rechts: Evan van der Most), 1979
Foto’s en tekst van Alan David Tu, 1989
Chiel van der Stelt, ‘Anecdote 060683’, 1983
Chiel van der Stelt, Ontwerp logo Hal 4
Chiel van der Stelt, Ontwerpen voor posters
Chiel van der Stelt, Ponton 010. Het ponton had aan boord: een tribune voor 1200 personen, een podium, een
café, kleedkamers, een regie cabine, generatoren en theaterverlichting; het werd- terwijl diverse acts op het
podium plaatsvonden- gedurende drie maanden met behulp van sleepboten de havens doorgesleept, 1980
Boven: Alan David Tu ontwerpt poster Ponton 010; onder: Ponton 010, drijvende tribune en podium waarmee de
‘Rotterdammer’ weer bij de haven betrokken werd, Ontwerp en organisatie: BOA Contractors (Victor Mani en
Chiel van der Stelt), Hans Werlemann, Hans Oldewarris en Peter de Winter, (foto: Evan van der Most), 1980
Impressie Ponton 010, Chiel van der Stelt,1980
Foto’s Ponton 010 en toegangskaartjes Ponton 010, 1980
Alan David Tu en Hans Werlemann, Poster Ponton 010, 1980
Diverse posters voor concerten in Hal 4, periode 1980-1988
Activiteiten in Hal 4, met op pag. 116 foto’s van Fad Gadget (1979) en Captain Beefheart (1980); pag. 117 Nina
Simone (foto: Daria Scagliola 1988) en Celia Cruz (1988); pag. 119 Youssou N’Dour (foto: Daria Scagliola 1988);
pag. 120 Nina Simone (foto: Daria Scagliola 1988); pag. 121 Dr. John in de kleedkamer van Hal 4 (foto: Daria
Scagliola 1988).
Boven: Cassettebandjes van optredens in Hal 4, 1980-1982; onder: Poster concert Young Marble Giants en Vice
Versa, 1980, en schets poster Hal 4, No more Seventies van Chiel van der Stelt, 1980
Optredens in Hal 4, (foto’s: Evan van der Most), 1980
Repetitie Paleis van Boem in Hal 4, 1985
Schets poster The Contadictions in Hal 4 van Chiel van der Stelt, 1980
Nina Simone in Hal 4, (foto: Daria Scagliola), 1988
Covers Utopia Review, (uitgave: Hans Mesman), 1978
Covers Utopia Review, (uitgave: Hans Mesman), 1985
Covers Utopia Review, (uitgave: Hans Mesman), 1984
Cover en twee pagina’s, Utopia Review (uitgave: Hans Mesman), 1985
Cover Utopia Review, film van Frans Zwartjes (uitgave: Hans Mesman, foto: Hans Werlemann), 1979
Covers Utopia Revista, nr. 22 en 24 (uitgave: Hans Mesman), 1983
Utopia-rebus, introductie Walter Vincent en geboortekaartje Offa de Winter, 1979, het eerste kind in Utopia
Optreden in Hal 0, met Igor Prkic, Offa en Dieter de Winter, 1989
Brillen uitgeverij 010, 1984
Boven: Stand Uitgeverij 010 op de Buchmesse in Frankfurt, met Hans Oldewarris en Peter de Winter, 1985;
onder: kantoor Uitgeverij 010 met v.l.n.r. Rem Koolhaas, Herman Hertzberger, Winy Maas en Jo Coenen
Boek 30 jaar 010 1983-2013
Uitgeverij 010, Peter de Winter en Hans Oldewarris, 2013
V.l.n.r. Joke van der Spek, Tineke Werlemann en Marja Eland in de tuin van de Villa, 1980
Marja Eland, Walter Vincent,Victor Mani, Cor van der Hout, Floor Peters, vriend van Jean Paul, Jean Paul Birkhoff
en Ruud Vincent in de tuin van de Villa, 1981
Doka Hectic Pictures in Hal 3, 2017
“Ohne Mann”, zelfportret Hans Werlemann, 1990
Onder: fotomontages Watertoren (Hans Werlemann), 2017
De Stern van Hans Werlemann, 2010
Hans en Frans Werlemann (foto: Hans Mesman), 1985
Hans Werlemann, Rotterdams kadeboek. Uitgeverij 010, 1986
Als project maakt het Rotterdams Kadeboek onderdeel uit van de ‘Hasta’ groep voorstellen van 31 januari 1980;
De foto’s zijn gemaakt op 27, 28 en 29 oktober 1981, vanaf de Harlingen 15 met kapitein Elzinga, de coördinatie
van het vaarschema was in handen van Jean-Paul Birkhoff. De totale productie bestond uit 508 foto’s / formaat
30 x 40 cm. Het idee was om elke dag 2 foto’s in Het Vrije Volk te plaatsen als een strip die 254 dagen door zou
gaan. Echter ging op dat moment Het Vrije Volk (Herman Wigbold) fuseren met Het Rotterdams Nieuwsblad tot
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Het Rotterdams Dagblad later het Algemeen Dagblad. Als een van de eerste uitgaven van Uitgeverij 010 werd
besloten door Peter de Winter en Hans Oldewarris Het Rotterdams Kadeboek alsnog uit te brengen in 1983 ter
gelegenheid van het feit dat de Rotterdamse haven toegankelijk is gemaakt voor schepen met een diepgang van 70
voet. In augustus 1983 zijn de werkzaamheden afgerond van deze gigantische operatie.Vanaf de Greenwichboei
(ten Zuiden van Engeland) tot aan de bestaande geul werd een route voor 70 voetsschepen bepaald. Er vond een
aanzienlijke uitbreiding plaats van het elektronische navigatiesysteem, drie scheepswrakken werden verwijderd
of ontmanteld, een meetstation werd geplaatst voor het automatisch doorzenden van gegevens van golven en
water en 17,5 miljoen kubieke meter zand en schelpengruis is van de zeebodem verwijderd. in korte tijd is hier
een omvangrijk project voltooid, waarvoor door de Rotterdamse havenautoriteiten werkzaamheden werden
aanbesteed tot ver buiten de nationale grenzen. Ter gelegenheid van deze aktie werd Het Kadeboek in 1983
aangeboden aan Neelie Kroes (Minister van Transport, Publieke Werken en Watermanagement). fotografie Hans
Werlemann en Alan David Tu, coördinatie Jean Paul Birkhoff, tekeningen Boa Contractors (Chiel van der Stelt en
Victor Mani)
Hans Werlemann fotografeert maquette Rotterdam bij nacht, 1985
Rem Koolhaas fotografeert maquette Parc de la Villette in Hal 3
Maquette Rotterdam bij nacht (foto: Hans Werlemann)
Rem Koolhaas op de omslag van Kenchiku Bunka Vol. 50 (1995), nr. 579 (foto: Hans Werlemann)
Schetsboek Havenproject in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, 1980
Op initiatief van Jan Riezenkamp op dat moment wethouder Rotterdam / financiën, kunst, haven &
personeelszaken en ir. Henk Molenaar / directeur Havenbedrijf Rotterdam, werd ‘de hastagroep’ in het leven
geroepen.
“De haven met zijn geïndustrialiseerde ontwikkeling dreef steeds verder van de belevenis van de Rotterdammers
af”, het idee was de Haven weer dichter bij Rotterdam te brengen. De hastagroep = haven-stad, kwam voor het
eerst bij elkaar op 4 januari 1980 Restaurant Indonesia te Rotterdam en bestond uit verschillende kunstenaars/
groepen: Jan Janssen, Hans Jillisen, Berend Lenstra, Harry van der Braak, Cor Kraat (Kunst & Vaarwerk), Hans
Oldewarris, Hans Werlemann (Utopia), Henk Molenaar en Jan Riezenkamp.
Het idee was om binnen enkele weken plannen te schetsen en uit alle voorstellen een keuze te maken om
vervolgens tot realisatie over te gaan als onderdeel van ‘Rotterdam Thuishaven’. Direct na deze ‘uitnodigingopdracht’ barstte een tumult van ideeën los, direct bijgestaan door een netwerk van gelijkgezinden: Hans Citroen,
Willem van Drunen, Alan David Tu, Peter de Winter, Chiel van der Stelt,Victor Mani, Bert van Veldhuizen, Jean Paul
Birkhoff….
de sky was the limit!
- het schrijven van een libretto voor een ‘haven-opera’
- het toekomstige havenmuseum onderbrengen in een olieplatform bij de Boeg
- het verleggen van de Maas door het centrum van Rotterdam door middel van havenonderdelen op straat als
lichtbakens, sleepboten, kranen, containers, radars enz
- een drijvend theater op een ponton voortgetrokken door 3 sleepboten met plaats voor 900 bezoekers
- het realiseren van een kranen-ballet
- beeldscherm op het Centraal Station geeft via vaste camera in de Waterweg het binnenkomen en wegvaren van
schepen weer in ‘real time’
- de beide oevers van de Maas gefotografeerd vanaf de Brienenoordbrug tot aan zee, in zwart-wit, 2 foto’s als
dagelijkse strip in de Het Vrije Volk
- dia’s uit de haven op diamateriaal in het Centraal Station
- prentbriefkaarten en polaroid geschilderd op groot-formaat langs invalswegen
- dobbelstenen geschilderd op de pier in Hoek van Holland
- opgerolde krant met foto havenmanifestatie geschilderd op een zuil van een metro-viaduct
- havenkreten-project in containers
- briefkaart met Shell-gebouw als benzinepomp
- de ‘knipoog’ een uit de kluiten gewassen 3D bord langs de Waterweg bedoeld als groet naar de scheepvaart
- andere instellingen in Rotterdam uit te nodigen om op een specifieke manier aandacht aan de haven te besteden:
Onafhankelijk Toneel, Museum Boymans van Beuningen, fotografen en filmers enz.
Promotie Hans Oldewarris, Leiden 2016 (foto’s Hans Werlemann). Paranimfen: Lis en Mees Oldewarris
Rem Koolhaas & Bruce Mau & Hans Werlemann (fotografie), S,M,L,XL. Rotterdam, 010 Publishers, 1995
Rem Koolhaas & Hans Werlemann (fotografie), Charette, 1997
Riek Bakker & Hans Werlemann (fotografie), Het oog van midden Limburg, 2008
Hans en Frans Werlemann, Chicago 2003
Filmset Pentimento van Frans Zwartjes en Floor Peters in Hal 3, 1978
Rotterdamse gebouwen in piepschuim voor tentoonstelling in Lantaren Venster, Rotterdam, 1979
OMA, Ontwerp-onderdelen voor Nederlands Dans Theater, Den Haag
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Filmset Pentimento van Frans Zwartjes en Floor Peters in Hal 3, 1978
Saatchi & Saatchi / Silk Cut Cigarettes; eerste advertentie voor sigaretten zonder merknaam. Fotografie Alan
David Tu en Hans Werlemann, 1986
Riek Bakker & Kaap 3, Kwaliteitsboek Utrecht Centrum Plan. Grafisch ontwerp Jos Stoopman, fotografie Jos
Stoopman en Hans Werlemann, 1999
Wim Wennekes & MVRDV, Villa VPRO. De wording van een wondere werkplek. Fotografie Hans Werlemann, 1987
AA files 34 Annals of the Architectural Association. Fotografie Hans Werlemann, 1997
Workspirit six Vitra. Grafisch ontwerp Irma Boom, fotografie Hans Werlemann
Miro Zagnoli, e.a.,Villa VPRO in: Archis, nr. 5. Omslagfoto: Hans Werlemann, 1997
OMA, Qatar National Library, a living room for Doha. Grafisch ontwerp: Irma Boom. Fotografie: Hans Werlemann e.a.,
, 2018
STRIP, een initiatief van de Stichting Woningbouwfestival 200.000ste woning Dedemsvaartweg. Beeldredactie: Irma
Boom en Hans Werlemann, 2003
Ben Maandag & Koos Hage (red.), Rotterdam Open Stad, Gebiedsontwikkeling in de praktijk. Grafisch ontwerp:
stoopmanvos, fotografie: Hans Werlemann, 2009
Simon Franke, Allard Jolles & Piet Vollaard Posities / Positions. Nederlandse fotografie van architectuur, stad en landschap,
NAI uitgevers. Fotografie: Hans Werlemann, Jannes Linders, Theo Baart, Jeroen Musch, Ralph Kämena en Bas
Princen, 2010
Terence Riley, The Un-Private House. New York, The Museum of Modern Art. Foto omslag en onderdelen content:
Hans Werlemann, 1999
‘Parc de La Villette, Parijs’, in: Casabella 492. Foto omslag en onderdelen content: Hans Werlemann, 1983
BVR NL, Ruimte en Regie.Vormgeving: Jos Stoopman; foto-essay: Hans Werlemann, 2004
Oog / Eye. Renovatie van het Oogziekenhuis Rotterdam.Vormgeving: Irma Boom; fotografie: Alexander van Berge en
Hans Werlemann, 2006
Martin Aarts (red.), 50 Jaar Wederopbouw Rotterdam. Een geschiedenis van toekomstvisies.Vormgeving en fotografie:
Jos Stoopman en Hans Werlemann, 1995
Pleidooi voor de Openbare Ruimte. Grote Project Openbare ruimte in revisie.Vormgeving: Joseph Plateau; fotografie en
CD-Rom (‘42 minuten staren in de openbare ruimte’): Claudi Cornaz en Hans Werlemann, 2002
‘Villa d’all Ava’, in: de Architect. Fotografie: Hans Werlemann, 1992
BVR en Kaap 3, Philips City Center, een gezamelijk belang.Vormgeving: Jos Stoopman en Hans Werlemann, 2000
Riek Bakker, Ruimte voor Verbeelding. Rotterdam, Uitgeverij 010. Fotografie en vormgeving: Jos Stoopman en Hans
Werlemann, 1994
Harry Geerlings e.a. (red.), Mobiliteit als uitdaging, een integrale benadering. Uitgeverij 010.Vormgeving en fotografie:
Jos Stoopman en Hans Werlemann, 2002
Peter Bulthuis, Leven in de Stad, Rotterdam op weg naar het jaar 2000, Uitgeverij 010.Vormgeving: BOA Contractors;
fotografie: Hans Werlemann, 1987
AA l’Architecture d’Aujourdui, 1985. Op de omslag: OMA, maquette foyer Nederlands Dans Theater Den Haag. Foto
omslag: Claudi Cornaz en Hans Werlemann
Martin Aarts, Ben Maandag, Jos Stoopman, Harm Tilman & Hans Werlemann, Accelerating Rotterdam. Stad in
versnelling.Traditie, Confrontatie, Acceleratie, 2000
Het waterpas stellen van het gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Maas, OMA, 2015
Rem Koolhaas ontvangt de Johannes Vermeer Prijs in de biblotheek van het RijksMuseum Amsterdam, 2014
OMA, ‘Villa d’All Ava’, Parijs, 1992. Fotografie: Hans Werlemann.
Boven: Maquette Parc de la La Villette, buiten bij Hal 3, 1982. Onder: Bouwfoto balkon Nederlands Dans Theater,
1982
Boven: Maquettefoto balkon Nederlands Dans Theater, 1982. Onder: Polaroid als onderdeel Havenproject
Rotterdam, 1981. Hans Werlemann i.s.m. Kunst en Vaarwerk.
Maquette dak Nederlands Dans Theater, 1987
Berlage Instituut, Amsterdam. Workshop ‘Puntstad’ met studenten, o.l.v. Rem Koolhaas,Vedran Mimica, Alfred
Eijkelenboom, Herman Hertzberger, Carel Weeber, Gary Bates, Andrew MacNair,Victor Mani, Winy Maas, Adriaan
Geuze. Fotografie: Hans Werlemann.
Rem Koolhaas, Carel Beernie en uitvoerder in Nederlands Dans Theater, Den Haag
Patricia van Ulzen, Dromen van een metropool. Rotterdam 1970-2000. Uitgeverij 010, 2007.
Betonnen kano. Ontwerp en uitvoering: Haiko Dragstra, 1979
Overloopkraan in Hal 4, gemaakt door Haiko Dragstra
Tafels, stoelen en krukken voor Café Lux, Rotterdam. Ontwerp: BOA Contractors (Victor Mani en Chiel van der
Stelt), uitvoering Haiko Dragstra
Koekjesmachine voor LU in Polen, door Haiko Dragstra en Claudi Cornaz
Haiko Dragstra met zijn door hem gemaakte 3D freesmachine van 2 x 6 meter
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Hal 4 (foto’s: Hans Mesman)
Hans Mesman (Revista-Studio) test megagalm in Hal 4. (foto’s: Karin de Bock), 1978
Hans Mesman (Revista-Studio, www.revista.nl) tijdens Uitvinders Congres, georganiseerd door Reinout Meltzer in
Hal 4. (foto: Evan van der Most), 7 juni 1980
Autodag, georganiseerd door Reinout Meltzer (foto’s: Evan van der Most)
Affiches ontworpen door Reinout Meltzer
Ontwerpen van Reinout Meltzer
Marie-Claire, de vrouw van Reinout Meltzer
Caroline Meltzer met dochter
T-shirts en pop Depri-Depro. Ontwerp: Caroline Meltzer
Vijf panelen voor tentoonstelling in het NAI, van Axel van der Kraan, Hans van den Tol, Pauline Stoopman en Hans
Werlemann, circa 1995
Onder: vlnr Pauline Stoopman, Hans van den Tol en Jos Stoopman in Hal 3
Tekening Axel van der Kraan uitgevoerd in rode bijenwas
Inrichting expositie in de Kunsthal door Hans Werlemann, Jos Stoopman en Hans van den Tol
Grafisch ontwerper Jos Stoopman
Christusbeeld in schuim, (uitvoering: Haiko Dragstra)
Tekst: Carl Stellweg
Zelfportret Hans Werlemann en Interview met Hans Werlemann door Carl Stellweg
Strips, tekeningen en ontwerpen voor affiches van Chiel van der Stelt
CD Sample Minds Guide to Rotterdam Underground Art met Composition For Plotter & Printer, Chiel van der
Stelt, 1993
Chiel van der Stelt in Hal 3, op de achtergond: filmkraan, ontworpen voor Neon Film (8 x 10” Hans Werlemann)
Boven: Juju en Hans van den Tol in Hal 3, Onder: Chiel van der Stelt in geairbrushte auto in Hal 3, (foto 8 x 10”
Hans Werlemann)
Snackbar van Bram Ladage op het Binnenwegplein, Rotterdam (ontwerp: Chiel van der Stelt en Kees Christiaanse),
1990
Portret Chiel van der Stelt (foto: Hans Werlemann), 2013
Interview met Chiel van der Stelt door Carl Stellweg
Filmer Bob Visser
Stills en maquettes uit film “Plan Delta” van Bob Visser, 1986
Hans van den Tol en Hans Werlemann op werkeiland Neeltje Jans voor Bob Visser’s film “Plan Delta”, 1986
Theo Jansen met zijn kleuren-inktplotter in Hal 4, 1986
Hans van den Tol en James Rubery bij een testopstelling met electronisch gestuurde verfspuit, (foto 8 x 10” Hans
Werlemann), 1987
Patroonontwerp van Hans van den Tol
Wand in de kunsthal, patroon Hans van den Tol, circa 1995
Tekst: Hans van den Tol
Haiko Dragstra en Hans van den Tol met gezeefdrukte panelen voor interieur Lintas in WTC Amsterdam,
Ontwerp: BOA Contractors (Victor Mani en Chiel van der Stelt), OMA, Elli van Schelt, 1984
Patroonontwerpen van Hans van den Tol
Papierrestauratie door Hans van den Tol in Hal 1. (foto: Peter de Vette), 2007
Gerestaureerd affiche van van pagina 274/275 en papierrestauratie Hans van den Tol, 2007
Schilderijen en tekeningen van Hans van den Tol
Zelfportret Stef Scagliola en haar boeken Taboe en doofpot 1996, Last van de oorlog 2002, Wat veteranen
vertellen 2010 en Liefde in tijden van oorlog 2013 (met Annegriet Wietsma)
Hans Oldewarris en Victor Mani op rijdende trein in de woestijn op weg naar Khartoum, 1975
Thuis in de toren bij Victor Mani en Stef Scagliola (quote:Victor Mani, foto: Thijs Wolzak), 2015
Airstream 22FT Safari Double 1966, Pied a terre Victor Mani in Steinfurt nabij Münster (D)
Boven:Victor Mani, professor en decaan van de MSA| muenster school of architecture, University of Applied
Sciences in Münster (D), collegezaal met eerste jaars studenten; onder: met President, hoofd Stadsontwikkeling en
Burgemeester van Münster
Victor Mani quote over institutionalisering en stroperige besluitvorming
Victor Mani gefotografeerd door Dido Mani voor mode shoot, 2014
Doina, Stefania en Dido Mani, Parijs 2003 (foto:Victor Mani)
Inrichting wethouderskamer Jan Riezenkamp, Stadhuis Rotterdam, 1980 Ontwerp: BOA Contractors (Victor Mani
en Chiel van der Stelt) en Hans Werlemann
Boven: afstudeerproject DWL-terrein Rotterdam,Victor Mani en Hans Oldewarris, 1981; onder: Straatmeubilair
R90, 650 jarig bestaan van de gemeente Rotterdam,Victor Mani (foto: Daria Scagliola), 1990
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Café/restaurant Lux. Ontwerp: BOA Contractors (Victor Mani en Chiel van der Stelt), 1988
Noordmolenwerf, Rotterdam. Ontwerp:Victor Mani (foto’s: Hans Werlemann), 2006
Ontwerp en uitvoering van een ‘Pelb 150’.(voormalig reddingsboot voor 150 pers., Mulder & Rijke) Victor Mani,
2012
De kogelmachine, een geluidsobject ontworpen voor de OMA tentoonstelling Fin De Siècle in het I.F.A. Claudi
Cornaz, 1990
Video camera helm voor o.a. Rem Koolhaas, stads ontwikkeling, de VPRO, het Ro Theater (Merlijn) en vele
anderen. Claudi Cornaz
Tekst: Claudi Cornaz, 2018
Mal voor camera helm. Claudi Cornaz en Margriet
Laser spiegel unit, stuur unit voor multi media projectie systeem. Ontwikkeld voor O.M.A in Karlsruhe. Jean Paul
Birkhoff en Hans Werlemann, Claudi Cornaz ,1990
Veter Kracht Verdeler. Systeem om schaatsen en schoenen aan te passen aan de breedte van de voet. Uitvinding
Claudi Cornaz, 2003
Boven: 6x6 dia projector omgebouwd tot LCD beamer. Ontwikkeld om film van Villa D’all Ava in Parijs en beurs
van Berlage te vertonen, 1992
Onder: grote Delta 3D printer in ontwikkeling, Claudi Cornaz, 2018
Boven: De Plank. Systeem om filmprojector en Revox bandrecorder te synchroniseren. Claudi Cornaz,1982
Onder: portret van Claudi Cornaz gemaakt door Hans Werlemann, 2018
Zandzelfportret. Animatie-experiment met zand. Claudi Cornaz, 1996
Claudi Cornaz als nar bij het Ro theater tijdens de productie Merlijn in Hal 4, 1985
Ballon met camera, Claudi Cornaz, Hans Werlemann
Claudi Cornaz en Hans Werlemann filmen decor “Plan Delta” van Bob Visser, 1986
Ineke Schwartz (foto: Hans Werlemann)
Ineke Schwartz en Jeroen Thomas
Cor van der Hout en James Rubery in Hal 2 tijdens project Ineke Schwartz
Zelfontwikkelde lampen voor Ineke Schwartz
Constance van Duinen tapdanst in ”Sneller dan mijn schaduw”, Schouwburg Orpheus Apeldoorn. (foto: Hans
Werlemann), 2003
Tekst Constance van Duinen, 2018
Snelfiltergebouw wordt Textielhal en woonhuis Constance van Duinen. (foto’s: Mirik Jung), 1979
Boven: Lidmaatschapskaart Utopia, Constance van Duinen, 1978; onder: canvaskleding voor Utopialeden, 1980.
Ontwerp: Constance van Duinen, vlnr Hans Oldewarris, Chiel van der Stelt, Mirik Jung,Viktor Mani, José Loos,
Tineke Werlemann. (foto: Hans Werlemann)
Logo’s en olifantenkostuum voor Circus of OZ (Australië). Ontwerp: Constance van Duinen, 1980
Quasivaraankoffer. Ontwerp: Constance van Duinen; uitvoering: Cor van der Hout en Stefan Götz, 1997
Linksboven met de klok mee: BEEHAVE, CORSET COMBATANT, SILK MOSQUITO, draagbare objecten uit serie
SAMOE. Ontwerp: Constance van Duinen, 2013; linksonder Draagbaar object, 1982. Fotografie: Edward Susanna
Monumentaal werk, STAPELING uit serie MERU. Ontwerp: Constance van Duinen, 1989
Hal 2, de houtwerkplaats
Cor van der Hout, Agnes Roosenburg en hun kinderen
Cor van der Hout, Stefan Götz en hun werk
James Rubery
Anna Furtak en James Rubery
Sequel Converter 2
James Rubery in zijn werkplaats
Anuar Bin Othman (foto: Hans van den Tol)
Bob van Persie, ‘A sparkling moment #3’, 125 x 50 cm (met 28 LED lampjes), 2013
Bob van Persie, ‘The baseline’ en schemerlamp ‘De eierdoos’
Bob van Persie en Peter de Vette, ‘Persiebal’, 2010, en Bob van Persie, ‘Playing bridge’, 1982
Foto’s TomTom Café in de periode dat Ro-Theater in Hal 4 werkte, 1986
TomTom Café (tekst: Walter Vincent)
Zeefdruk Ruud Vincent aan de piano in TomTom Café, Hans van den Tol, 1985
Portret Walter Vincent (foto: Hans Werlemann), 2013
Interview Walter Vincent door Carl Stellweg
Opening Congo Bongo, restaurant van Anuar Bin Othman en Trubus Sanwirjatmo, (foto 8x10”: Hans
Werlemann),1985
Shirley Khoeblal in de woning van Hans van den Tol (foto 8x10”: Hans Werlemann)
Grafisch ontwerper Peter de Vette (foto: Hans Werlemann), 2018
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Grafisch werk van Peter de Vette
“De koningin leert smakken”, prentenboek door Peter de Vette, Annelies Bernard en Mieke van der Wenden, 1999
Ontwerp windwijzer, Annelies Bernard, Peter de Vette en Hans Werlemann, 2016
Schilderijen Annelies Bernard
Opnames in Hal 1 van muziekcollectief “Momentum” met Peter de Vette, Ron Walter, Hans Peters en Hakim
Sihombing (foto’s: Hans Werlemann), 2018
Tekeningen van Tineke Werlemann, 2017/2018
Aanlegsteiger van de Watertaxi (ontwerp Victor Mani) bij de Watertoren met personeel van reataurant de
Watertoren,1999
Restaurant de Watertoren op de omslag van De leukste restaurants van de dames Reiziger, 2013
Lies van Restaurant de Watertoren aan het werk, 2010
Restaurant de Watertoren. (foto’s: Hans Werlemann), 2018
Werkplaats ‘Hal 1 Design’, Margreeth Muller
Oorbellen ‘Ziggy’, 18 krt geelgoud/ zilver, Margreeth Muller, 2010
Hanger ‘Pluto’, 18 krt roodgoud/akoya parel, Margreeth Muller, 2014
Collier ‘Leafs’, zilver/18 krt geelgoud, Margreeth Muller, 2006
Ring ‘Jules’, gezwart zilver/ champagne zirkoon, Margreeth Muller, 2016
Mariska Oprel van Graphic Grocery in Hal 1 (foto: Hans Werlemann), 2013
Explanimations (filmpjes) voor HRC en Erasmus MC. Vormgeving: Mariska Oprel, 2016/2017
Hans Zirkzee, Jazz in Rotterdam.Vormgeving: Mariska Oprel, 2016
Reparatie mechaniek Jukebox Wurlitzer 750 uit 1941 (foto: Hans Werlemann), 2018
Jeroen de Jongh, eigenaar Duke of Juke (foto: Hans Werlemann), 2018
Reparatie Wurlitzer 3800 Americana uit 1974
Het testen van Jukebox Mechaniek AMI 40 uit 1953 (foto: Hans Werlemann), 2018
Wurlitzer 1015 jukebox (1947) binnenkant (foto: Hans Werlemann), 2018
Foto’s Ilse Leenders
Portret Jelle Feringa (foto: Robin Utrecht)
De tuin bij de Villa (foto’s: Betty van den Boogert)
Portretten Utopia (foto’s: Hans Werlemann), 2013
Tekst: Carl Stellweg
Interview met Marieke van der Meer en Vadim Gryadov, tekst Carl Stellweg
Werk van Marieke van der Meer en Vadim Gryadov
Rein Janssen en Vadim Gryadov aan het werk in Hal 3
Zelfportret Rein Janssen
Interview Rein Janssen, tekst: Carl Stellweg
Spinazie voor Le Monde, Rein Janssen
Regenboog eten voor Le Monde, Rein Janssen
Rijstepap voor Le Monde, Rein Janssen
De grote tostitest voor Het Parool, Rein Janssen
Opgeblazen neppillen voor Het Parool, Rein Janssen
Hooggevoeligheid voor Het Parool, Rein Janssen
Ganja (blowen) yoga voor Het Parool, Rein Janssen
Ganja (blowen) yoga voor Het Parool, Rein Janssen
Bloemenlust, vrij werk, Rein Janssen
Bloemenlust, vrij werk, Rein Janssen
Portret Mike Vincent (foto: Hans Werlemann), 2013
Werk Mike Vincent
Maud Timmermans (foto: Hans Werlemann), 2018
On the Edge, Maud Timmermans, 2017
Wellington, Maud Timmermans, 2016
Fold, Maud Timmermans, 2017
Frans Werlemann en Herman Helle
Frans Werlemann
De watertoren. (foto’s: Hans Werlemann)
Interview door Tara Lewis voor Vers Beton, 16 oktober 2018
Hal 4 bij nacht
“Ohne Mann” Hans Werlemann, 5 februari 2006
Inhoudsopgave
Links naar video- en audiobestanden en colofon
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Video’s

http://www.utopia-rotterdam.nl/?page_id=1116

Audio bestanden

http://www.utopia-rotterdam.nl/?page_id=1131

Colofon
© Utopia 2019
Redactie: Hans van den Tol, Peter de Vette en Hans Werlemann
Grafische Vormgeving: Peter de Vette
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