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In Rotterdam-West woont een fotograaf 
die enige tijd geleden is doorgebroken 
bij het landelijke en het internationale 
museumpubliek. Zij heeft bijna zestig 
exposities op haar naam staan in België, 

Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Neder-
land en de Verenigde Staten: in Californië, Flo-
rida en New York om precies te zijn. Werk van 
haar is niet alleen aangekocht door particuliere 
kunstverzamelaars maar is ook opgenomen in 
de collecties van Museum of Photographic Arts 
San Diego, Museum Rotterdam en Rijksmu-
seum Amsterdam. In de media is Marie Cecile 

Thijs niet onopgemerkt gebleven. Zet haar naam 
in je browser en er rollen talloze publicaties over 
je scherm, bijvoorbeeld in het financieele dag-
blad (fd). Dit artikel is wellicht een nieuwe invals-
hoek om deze kunstenaar te kunnen plaatsen. De 
kunstenaar komt zelf uitgebreid aan het woord 
evenals een curator, een galeriehouder en enkele 
mensen die door haar geportretteerd zijn. 

Portretten en stillevens uit uw oeuvre 
ademen op het eerste gezicht de sfeer 
van Hollandse Meesters uit de 17e eeuw. 
Maar als je wat beter kijkt dan lijkt er heel 

wat anders aan de hand te zijn. Ik heb u 
het woord futuristisch horen noemen. 
Waarom? 
MC Thijs: Mijn werk kan op sommige onder-
delen, namelijk de lichtval en een bepaalde 
statigheid, misschien verwijzen naar onze 
klassiekers, maar mijn intentie is echt heel 
anders dan van die generatie schilders. Ik 
ben bijvoorbeeld helemaal niet bezig met de 
maatschappelijke statuur van de geportret-
teerde en al helemaal niet met religieuze of 
morele verwijzingen die je vaak aantreft in 
de 17e eeuw. Ik ben wel geïnteresseerd in 

deconstructie. Ik bedoel daarmee het ont-
leden van een bepaalde complexiteit die ik 
aantref bij mijn modellen. Ik ga hier natuur-
lijk niet benoemen welke. Woorden schieten 
daarvoor tekort. Zou dat niet het geval zijn dan 
kan ik beter meteen stoppen met fotografie en 
beginnen met schrijven. Ik ben altijd bezig met 
zoeken naar een abstracte uitwerking. Daar 
richt ik al mijn aandacht op. Ik maak gebruik 
van details die je surrealistisch kunt noemen. 
Die zouden onmogelijk kunnen bestaan zon-
der hoogwaardige technologie. Alleen al om 
die reden is mijn werk futuristisch.
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zeg er maar meteen even bij dat het maken 
van een foto vaak veel, echt veel meer tijd 
en energie kost dan het argeloze publiek 
vermoedt. Maar dat terzijde.

Het Nederlands Fotomuseum focust op de 
documentaire fotografie. Hier ligt wat ons 
betreft een waardevolle maatschappelijke 
opgave. De kernvraag is deze: wat betekent 
fotografie voor identiteiten en voor het his-
torisch besef in de samenleving? Nu moet 
je jezelf niet heel veel voorstellen bij het 
publieke debat over fotografie. Dat debat 
is er nauwelijks. Onder vakgenoten is er 
natuurlijk wel een discours, en het werk 
van Marie Cecile Thijs bevindt zich volgens 
mij een beetje aan de rand daarvan. Haar 
werk snijdt zeer zeker het onderwerp van 
de beeldtraditie aan, maar zonder daar 
als het ware doorheen te stampen. Veel 
van haar beelden hebben iets dreigends, 
iets onheilspellends. Dat maakt haar werk 
actueel, gezien de maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen van dit moment 
in de Westerse wereld.” Tot zover Frits 
Gierstberg

Als u de noties van Frits Gierstberg al 
dan niet in ogenschouw neemt, welke 
plaats vindt u zelf dat u inneemt in het 
vakgebied? 
MC Thijs: Als ik een beetje afstand neem, dan 
zie ik mijzelf al een hele poos werk maken in 
de geënsceneerde fotografie. Dit begon met 
portretten, maar al snel ontstond mijn werk 
telkens vanuit de verbeelding, dus vanuit het 
idee. Mijn kunstzinnige scholing heeft amper 
een jaar geduurd, namelijk aan de kunstacade-
mie St Joost, richting modevormgeving. Ik zie 
mijzelf dan ook als een autodidact. Van meet af 
aan werkte ik intuïtief, nauwelijks aangestuurd 
door artistieke opvattingen van bijvoorbeeld 
docenten. Hoe zinvol die ook hadden kunnen 
zijn voor mijn ontwikkeling; ik heb mij wat dat 
aangaat ook nergens van hoeven bevrijden. 
Waar ik blij van word is dat mensen spontaan 
‘teruggeven’ dat zij mijn handschrift herken-
nen. Dat geeft wel aan dat ik dingen doe die 
echt bij mij passen. 

Redactioneel

Marie Cecile Thijs: enscenering 
opnieuw uitgevonden 
Vervolg

Aan het eind van de jaren zeventig kwam fotografie op als eigen-
zinnige kunstvorm in Rotterdam. Om tot op de dag van vandaag 
niet meer te verdwijnen. Rotterdam telt al decennia veel goede 
fotografen. Het openingsinterview met Marie Cecile Thijs in 
deze aflevering van Puntkomma laat zien hoe een succesvolle 
fotograaf werkt, een kunstenares wier opvallende werk op beur-
zen en tentoonstellingen ogenblikkelijk in het oog springt. 
Interviewer Jeroen Deckers vroeg commentaar op haar werk en 
werkwijze aan onder andere mensen die voor haar poseerden. 
Over de geschiedenis van fotografie in Rotterdam sprak ik uit-
gebreid met Joop de Jong, die vanaf medio jaren zeventig een 
veelheid aan fototentoonstellingen in onze stad maakte. Wie 
herinnert zich nog de Kijkkist en het Lijnbaancentrum met hun 
brede overzichten van toen actieve fotografen? De Jong heeft 
nog wel enkele ernstige verlangens want ondanks de grote 
kwaliteit van de Rotterdamse fotografie is er veel gewoonweg 
niet te zien en verdwijnen er complete fotografische oeuvres. 

De sociaaleconomische positie van jonge kunstenaars was 
ook het afgelopen jaar in Nederland een veelbesproken onder-
werp voor onderzoek en activisme. Soraya Putman interviewt 
jonge Rotterdamse academieverlaters over hun ervaringen: 
Hun beslissing om naar het kunstvakonderwijs te gaan, hun 
tijd op de academie en hoe het hen daarna verging. In een eigen 
commentaar na de interviews gaat zij dieper in op de lopende 
discussie over de zakelijke aspecten van het kunstenaarschap, 
over de rol van coaches, galeriehouders en het Centrum Beel-
dende Kunst. 

Arnold Westerhout kijkt terug op het architectuurjaar 2016 
en vraag naar de hoogtepunten in dat jaar. Hij komt uit op de 
Coolsingel waar ogenschijnlijk weinig gebeurde, een stadsbou-
levard die ondertussen wel een zekere tijdloosheid en indruk-
wekkende monumentaliteit begint te krijgen. De Coolsingel is 
een van de vele plekken waar aan de stad wordt gesleuteld. Het 
Baankwartier is ook zo’n plek en dat buurtje mocht gedurende 
2016 figureren als onderwerp voor een ‘stadslab’. Een stadslab is 
een van de manieren waarop ‘stadsmakers’ de stad actief vooruit 
willen helpen. Wat zijn dat, stadsmakers, hoe opereren ze en hoe 
pakte dat uit in het geval van het Baankwartier? Ook verwante 
verschijnselen als maker spaces, Mooi, mooier Middelland en 
Code Oranje komen langs in dit essay over nieuwe ontwikke-
lingen op het vlak van ‘burgerparticipatie’, een onderwerp waar 
debatpodia nog steeds zalen gevuld mee krijgen. 

In dit nummer is er weer ruimte voor de vaste rubrieken. 
Erik Beenker voorspelt in zijn column leegstand in het Collec-
tiegebouw dat voor Boijmans Van Beuningen wordt gebouwd en 
wordt ondertussen ingefluisterd door Leefbaar-raadsleden over 
het belang van ‘de folly’ voor Rotterdam, het functieloze lege 
gebouw bij uitstek. Naast Vrijplaats met werk van kunstenaar 
Kiki Petratou is er opnieuw een aflevering van de vaste rubriek 
Outside / Inside waarin Eva Visser een kunstenaar interviewt die 
vanuit het buitenland naar Rotterdam kwam. Deze maal is Kiki 
Petratou aan het woord, een kunstenaar die galeriehouder is 
geworden en die met de succesvolle galerie Joey Ramone in het 
Oude Westen een nuttige rol speelt voor veel jonge kunstenaars. 

Namens de redactie,

Hugo Bongers

Frits Gierstberg is curator van Fotomu-
seum Nederland. Hoe plaatst hij het werk 
van Marie Cecile Thijs zelf in de context 
van de fotografie in de laatste twintig, vijf-
entwintig jaar? Welke kritieken ziet hij ver-
schijnen en wat is haar plek in het discours 
rond fotografie? Hij geeft het maar meteen 
toe: “Haar werk ken ik niet echt goed. Ik 
heb dus geen compleet beeld van haar 
oeuvre, maar ik heb er wel ideeën bij. Zij 
is iemand die op eigen kracht een stevige 
plek verovert in de kunstfotografie. Ik heb 
haar een paar jaar geleden zien expose-
ren in Naarden tijdens het Fotofestival 
en een halfjaar geleden bij De Fundatie 
in Zwolle. In de traditie van de fotografie 
is haar plek voor mij vrij helder. Ik zie 
surrealistisch werk dat speelt met de 
scherpte van het beeld. Zij schept hyper-
realistische beelden die verder gaan dan 
wat mensen gewoonlijk waarnemen. De 
lichtval is vaak een beetje onwerkelijk en 
de lichaamshoudingen zijn uit hun his-
torische context gelicht. Wat dat aangaat 
moet ik een beetje denken aan Rineke 
Dijkstra. Die laat in haar reeks strandpor-
tretten de modellen een houding aanne-
men zoals die van de Venus van Botticelli. 
Marie Cecile Thijs verwijst af en toe naar 
17e eeuwse beelden. 

Haar werk, ik heb het al gezegd, zit in het 
segment van de kunstfotografie. Niet lang 
geleden dacht het grote publiek dat foto-
grafie onmogelijk kunst kon zijn. Daar is 
men inmiddels wel van terug gekomen. 
Het publiek leerde dat de kunstenaar met 
de camera beelden kon maken die gevoel 
laten opwellen bij de toeschouwer, net als 
schilderijen dat kunnen doen. Galerie-
houders en museumconservatoren zet-
ten er soms een klassieke schilderijlijst 
omheen, zodat het publiek ‘anders’ ging 
aankijken tegen de foto. Tegenwoordig 
is dat niet meer zo nodig. Ook doordat 
het publiek steeds beter begrijpt dat de 
betekenis van kunst niet bepaald wordt 
door de hoeveelheid tijd en energie die de 
kunstenaar investeert in het kunstwerk. Ik 

David Smith is eigenaar van galerie Leslie 
Smith Amsterdam. Hij begeleidt de intro-
ductie van het werk van Marie Cecile 
Thijs, in het bijzonder bij musea en het 
geïnteresseerde museumpubliek. Welke 
perspectieven ziet hij in artistiek en ook 
in zakelijk opzicht? David Smith: “Artis-
tiek gezien slaat Marie Cecile Thijs een 
weg in met interessante mogelijkheden. 
Van oudsher gelden in de fotografie twee 
afzonderlijke fasen, namelijk de productie 
en de na-productie. Daarmee doel ik op 
het onderscheid dat je kunt maken tus-
sen het camerawerk inclusief styling en 
de bewerking van de opname, nu op het 
beeldscherm, voorheen in de donkere 
kamer. Marie Cecile Thijs maakt dat onder-
scheid radicaal. Ik heb bijvoorbeeld ‘Girl 
in the Silver Dress’ in de collectie die zij 
maakte op basis van een zilveren jurk uit 
de tijd van Anna Paulowna (1795-1865). 
Dit kledingstuk is afkomstig uit de col-
lectie van de Hermitage Sint-Petersburg 
en is gemaakt van zilverbrokaat. Zij foto-
grafeerde de jurk in Museum Dordrecht 
bij de opbouw van de expo ‘Willem II 
Kunstkoning’. Vervolgens slaagde zij erin 
om haar foto daarvan op het scherm vol-
komen vloeiend te combineren met die 
van een schaars gekleed model dat zij 
fotografeerde in haar studio. De argeloze 
toeschouwer komt niet op het idee dat het 
meisje die jurk nooit gedragen, misschien 
zelfs niet eens in het echt gezien heeft. Iets 
vergelijkbaars doet zij met 17e eeuwse kra-
gen uit de collectie van het Rijksmuseum 
die zij digitaal combineert met meisjes en 
katten. De perfectie van haar werk is van 
een fascinerende schoonheid. Bovendien 
herken je haar surrealistische ‘handschrift’ 
direct. In de afgelopen jaren heeft zij al 
laten zien dat zij het vermogen heeft om 
telkens andere onderwerpen te kiezen die 
zij in beeld brengt op een manier die type-
rend voor haar is. Dus als u mij vraagt of 
ik artistieke perspectieven zie, dan durf 
ik daar wel iets op in te zetten, ja. Zakelijk 
gezien vind ik Marie Cecile Thijs een goede 
aanvulling op mijn galeriecollectie. 

Sinds een jaar of twee richten wij onze aandacht ook op foto-
grafie. Onze galerie toont moderne en hedendaagse kunst, 
naast Aboriginal Art en impressionistisch werk uit de 19e 
eeuw. De 19e eeuwse categorie, in het bijzonder de romanti-
sche richting daarin, vormde de basis die mijn Amerikaanse 
vader Leslie Smith legde vanaf 1969. Hij was geïnteresseerd 
in bijvoorbeeld Koekkoek, Mesdag en Israëls. Ik heb dat 
repertoire vanaf 1990 uitgebreid met expressief werk van 
bijvoorbeeld Van Dongen, Miró en Picasso. Zo kwam ik op 
hedendaagse kunst en tijdens een wereldreis die ik maakte 
met mijn echtgenote, tien jaar geleden, raakte ik in de ban 
van Aboriginal Art. Wij zijn internationaal actief; ik woon 
in Florida. Toen ik vorig jaar tijdens Art Miami werk van 
Marie Cecile Thijs exposeerde was de curator van Museum 
of Photographic Arts San Diego direct geïnteresseerd. Dat 
vind ik wel een veelbelovend signaal. Haar werk lijkt geschikt 
om de wereld over te gaan.” 
Tot zover David Smith

U was ooit een veelbelovend advocaat met belangstelling 
voor de rechtelijke macht. Was dat stimulerend om een 
nieuwe weg in te slaan als fotograaf?
MC Thijs: Als u bedoelt dat mijn werk voor de rechtbank ver-
velend was om te doen, dan zeg ik nee. Want ik had het daar 
echt naar mijn zin. Ik heb veel geleerd in de juristerij. Bepaalde 
manieren van denken en redeneren in dat vak zijn van groot 
belang bij wat ik zojuist deconstructie noemde. Als jurist moet 
je vaak dingen uitpluizen en scherp analyseren, anders ga je 
keihard onderuit in de rechtspraktijk. De schoonheid van een 
goed opgebouwd juridisch betoog, waarin je rekening houdt 
met alle mogelijke persoonlijke en maatschappelijke aspecten, 
is echt prachtig om mee te maken. Daar droeg ik graag aan bij. 
Die scherpte heb ik net zo intens nodig in mijn atelier. Denk 
dus maar niet dat ik romantisch een glaasje wijn voor mijzelf 
inschenk overdag, zoals sommige mensen van kunstenaars 
menen te weten. Geen sprake van. Ik zet liever een flinke kan 
water klaar. Het is waar dat mijn overstap naar fotografie tot 
andere dagelijkse handelingen leidde. Maar mijn intenties wer-
den niet opeens anders, integendeel. Net als in de rechtspraktijk 
streef ik bij de creatie van een beeld naar schoonheid die ontstaat 
als je tot het uiterste gaat om lastige kwesties te ontrafelen.

Behalve dat in de advocatuur analytisch vermogen zeer 
wenselijk, zelfs noodzakelijk is, schuwen beoefenaren 
van dat vak bepaald niet het conflict. Op welke momen-
ten maakt u als kunstenaar dankbaar gebruik van die 
grondhouding?
MC Thijs: Volgens mij is het een cliché dat advocaten zo dol 
zijn op het conflict. Er zijn vele soorten rechtspraktijken. De 

opleiding rechten in Leiden heb ik ervaren 
als een tamelijk filosofische studie. Dat neem 
ik op een bepaalde manier ook mee in mijn 
kunstpraktijk. Altijd kijken naar een andere 
benadering dan die je wordt voorgeschoteld. 
Dat is al tamelijk conceptueel. Vervolgens heb 
ik in zowel Amsterdam als Rotterdam gewerkt 
als advocaat. In Amsterdam bijvoorbeeld 
ervoer ik dat het spel van winnen en verliezen 
wat meer omarmd werd dan in Rotterdam. 
Hier in Rotterdam zochten advocaten eerder 
een snelle zakelijke uitweg. Logisch dat in die 
praktijk bij een geschil wat vaker een schikking 
getroffen werd. 

Hoe ziet het proces eruit dat u met uw 
model doormaakt? Wat moeten wij ons 
daarbij voorstellen?
MC Thijs: Met levende modellen is de relatie 
onontkoombaar, zelfs wenselijk. Dit geldt zowel 
voor dieren als voor mensen. Een goede rela-
tie tussen het model en mij is essentieel voor 
het beslissende moment. Ik voel een platoni-
sche liefde opwellen voor de kat, de vaas, de 
bankdirecteur. Is die oprechte liefde manifest, 
dan is alles mogelijk: een totale herschepping 
van het personage. Begrijp dit goed: juist een 
vertrouwelijke relatie met het model is nodig 
om tot de nodige artistieke afstandelijkheid en 
analyse te komen. De reële persoonlijkheid van 
mijn model hoeft er dan niet langer toe te doen. 
Mijn opgave is het scheppen van een totaal 
nieuw beeld: in mijn atelier, in mijn camera, 
op mijn beeldscherm, op mijn fotopapier. Zo 
bezien is de fotografie van het stilleven niet 
wezenlijk anders dan van het levende model; 
ik bedoel dus vanaf de fase waarin ik een nieuw 
beeld creëer. 

Beeldend kunstenaar Klaas Gubbels, bekend 
vanwege zijn schilderijen, tekeningen en 
beelden van tafels, stoelen en reusachtige 
koffiekannen, werd een jaar of vijftien gele-
den door Marie Cecile Thijs geportretteerd. 
“Ik weet het nog precies”, aldus Gubbels. 
“Zij was mij komen opzoeken in mijn atelier 
in Arnhem. De sfeer was een beetje won-
derlijk, want ze liet mij gewoon mijn gang 
gaan en zij deed precies hetzelfde. Ik zag 

“
Ik voel een 
platonische 
liefde opwellen 
voor de kat, 
de vaas, de 
bankdirecteur.

”
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wel dat zij zich volledig gaf. Bijna blind was 
ze foto’s aan het maken. Zij leek bezit van 
mij te willen nemen. Ik voelde mij een jong 
apie, maar wel in vertrouwde handen. 

Kijk, ik houd van Arnhem waar ik woon. 
En tegelijkertijd is mijn gevoel voor Rotter-
dam nooit weggeweest. Ik ben in Rotterdam 
opgegroeid, ik volgde vanaf mijn 14e aan 
de ambachtsschool aan de Tamboerstraat 
in Crooswijk het vak huis- en decoratie-
schilder. Ik had het geluk daarna te mogen 
werken op het reclameatelier van de Bijen-
korf. Op die plek is mijn fascinatie voor de 
kunsten pas echt begonnen. Ik ging naar 
Arnhem omdat mijn tweede vader in die 
stad woonde. Daar kreeg ik de kans om naar 
de academie te gaan. Vanaf 1965 doceerde 
ik zo’n vijfentwintig jaar aan de Academie in 
Rotterdam, de huidige Willem de Kooning-
academie. Kortom, in mijn karakter zit nog 
altijd iets Rotterdams. 

Dat zie ik bij Marie Cecile Thijs ook een 
beetje. Ik weet het niet precies. Misschien 
is het een soort poëtische nuchterheid. Zij 
was wat dat aangaat net zo doelgericht als ik 
kan zijn. Er kwamen zwart-wit foto’s uit die 
sessie van vijftien jaar geleden. Op eentje 
uit die serie houd ik een schaalmodel vast 
van een 3D koffiekan. Dit ontwerp heb ik 
in het blauw uitgewerkt. Een paar jaar later 
kwam dit beeld in de vijver te staan bij het 
kantoorgebouw van een verzekeringsreus, 
ergens in Amstelveen.” 

Ook Emily Ansenk, directeur van Kunst-
hal Rotterdam, ervoer hoe het is om door 
Marie Cecile Thijs te worden vastgelegd. 
Dit keer in haar atelier aan de Drievrien-
denstraat. “Vrij speciaal vond ik het dat 
ik naar haar atelier moest fietsen, ergens 
in januari 2014. Als ‘de museumdirecteur’ 
een interview geeft, dan wordt de bijbeho-
rende portretfoto meestal in het museum 
zelf gemaakt, te midden van de kunstcol-
lectie. Nu bekroop mij een beetje het gevoel 
dat ik meewerkte aan een kunstproductie, 
ook al wist ik toen nog niet eens dat het de 
bedoeling was dat ik op de cover van het FD 
terecht zou komen. Mijn interview in dat 

magazine was een nogal persoonlijk por-
tret dat Karin Kuijpers schetste over mijn 
dagelijkse doen en laten. Wij hadden het 
heel even over onderwerpen die de Kunst-
hal aangingen. Maar in hoofdzaak ging de 
journalist in op mijn persoonlijke voorkeur 
voor hakken, mijn primitieve angst voor 
muizen, de aandacht die ik geef aan mijn 
kinderen en mijn wekelijkse prestaties in 
het zwembad. Prima. 

Toen kwam de foto die gemaakt zou wor-
den in het schoolgebouw aan de Drie-
vriendenstraat. Marie Cecile Thijs kende ik 
wel; ik had haar al een hele poos gevolgd. 
Zij liet mij binnen in een opvallend orde-
lijk atelier. Mijn fotosessie voerde zij uit 
met een assistent die korte maar duidelijke 
instructies van haar ontving. Alles was van 
tevoren tot in de puntjes uitgedokterd. Mij 
had ze een paar dagen eerder de nodige 
kledingadviezen gegeven en zij had, zon-
der dat ik daarvan wist, een paar stoelen 
uit ons auditorium geleend om verschil-
lende poses mee uit te proberen. Ik her-
inner mij dat er op een gegeven moment 
een wind fan stond te blazen. De sfeer was 
ontspannen en geconcentreerd tegelijk. 
Ik hoefde mij maar een keer om te kle-
den, en in een uurtje was het gedaan. Na 
afloop selecteerde zij in mijn bijzijn de 
beste foto’s vanaf haar computerscherm. 
Ook dat proces verliep ordelijk, namelijk 
door middel van het toekennen van één 
tot en met vier sterren. Op mij maakt zij 
de indruk van een kunstenaar die precies 
weet waar ze mee bezig is; een persoon-
lijkheid die er niet voor terugdeinst om 
controle te nemen.” Tot zover Klaas Gub-
bels en Emily Ansenk.

U sprak zojuist van hoogwaardige 
technologie waarmee u een futuristisch 
element van uw werk aanduidde. Over 
welke technologie heeft u het?
MC Thijs: Ik ga niet alles verklappen, maar bij 
sommige van mijn portretten en stillevens speel 
ik met de zwaartekracht en met de factor tijd. 
Kijk goed naar wat op mijn foto’s te zien is en 
probeer jezelf een voorstelling te maken van 
het realiteitsgehalte. Daarnaast pas ik hoog-

waardige digitale technieken toe die nadelen wegnemen 
van het weglaten van bepaalde filters. Ik heb gekozen voor 
de Hasselblad-camera, onder andere vanwege het ontbre-
ken daarin van het moiréfilter. Dit filter, dat standaard in 
de meeste fotocamera’s zit, gaat namelijk ten koste van de 
resolutie: je verliest scherpte. Maar dit betekent dan weer 
wel dat je op sommige plekken interfererende patronen in 
het beeld kunt krijgen. Dat is niet mooi. Je ziet dat gewor-
stel van lijntjes weleens op televisie als iemand per ongeluk 
een streepjesoverhemd draagt. Die rommel moet dan netjes 
worden opgeruimd. Dit is een heel precies en tijdrovend 
werkje. Ook met het oog daarop besteed ik veel aandacht 
aan de voorbereiding van de photo shoot. Welke kleding 
draagt iemand, hoe valt het haar? Het model krijgt heldere 
suggesties van tevoren. De styling, de kleuren, de textuur: dit 
zijn allemaal elementen waarin ik keuzes maak om tot het 
beslissende moment te komen.

Uw werk gaat steeds vaker de grens over, tot nu toe 
uitsluitend in de Westerse wereld; waar blijven de 
Russen en de Chinezen eigenlijk?
Uit Rusland heb ik tot nu toe geen uitnodiging ontvangen om 
te exposeren, maar wel uit China. Vanaf half november zijn 
dertig van mijn werken in Shanghai te zien, namelijk op een 
vestiging van de Italiaanse store and gallery keten 10 Corso 
Como. Dit is gebeurd op uitnodiging van het Nederlandse 
consulaat. Zelf was ik nog niet in China geweest. Heel bij-
zonder dus dat mijn expo in Shanghai de aanleiding werd 
om dat land voor het eerst te bezoeken. Iemand suggereerde 
laatst dat ik daar ter plekke portretten en stillevens zou kun-
nen maken. Dat doen wel meer kunstenaars. Zelf kies ik 
daar niet zo gauw voor, vooral omdat ik sterk hecht aan mijn 
eigen atelier waar alles op zijn plek ligt. Bovendien: Chinezen 
zijn vaak heel reislustig, toch? Misschien komen ze mij wel 
opzoeken in mijn atelier in Rotterdam. Dat is wellicht gelijk 
ook goed voor onze stad. jd

“
Ik ben 
geïnteresseerd 
in het ontleden 
van een bepaalde 
complexiteit die 
ik aantref bij mijn 
modellen.

”

woningproject Zalmhaventoren misschien wel 
de kroon. Na oplevering zou het opvallende 
Empire State Building-achtige gebouw de met 
afstand hoogste woontoren van Nederland 
zijn. Daarnaast zouden over een jaar of vijf 
bezoekers er vanaf een sky deck op zo’n 200 
meter hoogte over de stad uit kunnen kijken. 
Tenminste, als het aan de ontwikkelaar en 
andere voorstanders ligt. Het project stuit op 
hevig verzet en mede daarom werd de bouw 
van de toren de afgelopen jaren al vaker uitge-
steld. Meer dan de helft van de nieuwsberich-
ten over grootschalige projecten blijkt neer te 
komen op de aankondiging van de bouw van 
een luchtkasteel. 

Betrouwbaardere plannen blijken door de 
gemeente geïnitieerd, die de openbare ruimte 
aangaan en een meer algemeen belang die-
nen. Wat dit betreft onderscheidde dit jaar zich 
van voorgaande jaren door herinrichtingen 
en herinrichtingsplannen van ‘het publieke 
domein’. Zo werd flinke vooruitgang geboekt 
met de nieuwe bestrating en beplanting op 
de Binnenrotte en rondom het station Blaak. 
Nieuwe plannen werden gepresenteerd voor 
het Grotekerkplein en het Museumpark. En 
na jaren ploeteren werden de stationsallee en 
aaneengesloten Kruisplein opgeleverd. 

Wat de (brede) discipline van architectuur 
betreft was 2016 daarom eerder het jaar van de 
stedenbouw en de landschapsarchitectuur dan 
het jaar van de gebouwen. Als in de voorgaande 
jaren cruciale gebouwen werden toegevoegd, 
werd in 2016 een wezenlijke slag geslagen 
om van Rotterdam meer te maken dan een 
gefragmenteerde stad; een grauwe verzame-
ling gebouwen met een lage ‘verblijfswaarde’.

Want wie voor het Centraal Station gaat kij-
ken, zal zien dat enorme samenhang is bereikt 
in het gebied tussen Westersingel en de pui 
van het station doordat betontegels zijn ver-
vangen door rood natuursteen en zichtassen 
zijn gemaakt langs ordelijk geplaatste rijen 
bomen. Of je het nou mooi vindt of niet. Op 
vergelijkbare wijze zal de ratjetoe van bouw-
stijlen die het Binnerotte-gebied vormt van 
meer samenhang worden voorzien nadat het 
ontwerp van OKRA Landschapsarchitecten 
helemaal is uitgevoerd met goed doordachte 
keuzen voor groen, bestrating, zitranden en 
landschappelijke elementen.

Vergelijkbare ambities van landschapsarchitectuur en steden-
bouw kwamen prachtig samen rondom de Coolsingel; dit ter-
wijl de afgelopen jaren geen begin is gemaakt met grootschalige 
nieuwbouwprojecten die het karakter van de avenue drastisch 
zouden wijzigen. Herinnert u zich bijvoorbeeld de plannen voor 
de circa 190 meter hoge Coolsingeltoren nog, waarvoor onder 
meer het Oude Luxortheater gesloopt zou moeten worden? Die 
kwam er uiteindelijk dus niet. Als je goed kijkt naar wat er het 
afgelopen jaar is gebeurd –of wat dan vooral niet is gebeurd - kan 
je misschien concluderen dat het Coolsingelgebied een periode 
van architectonische en stedenbouwkundige stabiliteit is gegund. 

Recent werd bijvoorbeeld de renovatie van Coolsingel 6, naast 
het Stadhuis, gestart. Het gebouw werd in de jaren ’50 opgeleverd 
en in de decennia erna met de beste bedoelingen verminkt. De 
ambitie van de huidige ontwikkelaar is om ‘Cools’ de oorspronke-
lijke open en modernistische uitstraling terug te geven. Hierdoor 
kan het gebouw vast lang genoeg mee om de voortwoedende 
storm van afgunst voor naoorlogse architectuur te doorstaan. 

Het kantoorgebouw, met ruimte voor een levendige hore-
caplint, symboliseert het tweede (naoorlogse) leven van de Cool-
singel. Eens achterhaalde opvattingen over proportie, omvang 
en stijl, zoals in panden als deze terug te zien is, worden gehand-
haafd of voortgezet. Anders dan elders in de stad wel gebeurt, 
of is gebeurd, wordt hier geen flitsende nieuwe, architectuur 
gerealiseerd die het karakter van het gebied drastisch zou ver-
anderen. Sterker nog: de bestaande signatuur is een leidend 
principe bij nieuwbouw. Andere blokken in het noordelijk deel 
(grofweg het stuk tussen Bijenkorf en Hofplein) zijn of worden 
nog onder handen genomen met zeer vergelijkbaar ‘respect’ 
voor de bestaande architectuur van de wederopbouw. 

Misschien kan je wel zeggen dat de waardering voor deze 
stijl groeit. Zo ook als je kijkt naar de nieuwbouw die (wel) 
wordt gerealiseerd. Bijvoorbeeld het project Cool63 dat in 2014 
werd opgeleverd (enigszins in plaats van de Coolsingeltoren) 
en waarin dit jaar sportwinkel Decathlon zich vestigde. Het 
gebouw heeft een gevel aan drie zijden: het Stadhuisplein, de 
Coolsingel en de Kruiskade. De vierde wand is direct tegen het 
Oude Luxortheater gebouwd. Cool 63 verving het pand van de 
voormalige Slavenburgs Bank. Het is nauwelijks groter dan zijn 
voorganger en relatief even onopvallend, zeker voor een groot-
schalig nieuwbouwproject in het centrum van de stad. Als je niet 
beter zou weten zou het door kunnen gaan voor een grondige 
update van het oude gebouw. De gevels van glas en natuursteen 
zijn conservatief en op een wijze geordend die typisch is voor 
de vroeg-naoorlogse periode. 

De aanpak van dit pand lijkt trendsettend te zijn voor in elk 
geval het noordelijk deel van de Coolsingel. Voor het Holbein-
huis, ‘Coolsingel 75’, aan de andere zijde van het Stadhuisplein, 
werden het afgelopen jaar plannen gepresenteerd waarvoor, 
net als bij nummer 63, beloofd wordt de bestaande stedelijke 
structuur te handhaven. En daarmee in feite te benadrukken. 
De belijning van het wederopbouwpand zoals dat door J.J.P. Oud 
werd ontworpen, dat wil zeggen voor de verpestende moderni-
satie die in de jaren ‘80 plaatsvond, zal in het ontwerp voor het 
nieuwe pand door Klunder Architecten worden overgenomen. 

Al deze voorbeelden demonstreren dat het Coolsingelgebied 
een fase van ‘tijdloosheid’ is ingegaan, ‘van monumentaliteit’, 
zoals het afgelopen jaar symbolisch werd bevestigd met het 
aanwijzen van het Hiltonhotel als rijksmonument. 

Aangenomen dat er een duidelijk verschil is tussen beeldbe-
palende architectuur die op zichzelf staat (architectuur van de 
‘iconen’) versus de architectuur die minder opvallend is doordat 
het – als het ware – opgaat in de structuur van de stad, is de 
tweede categorie essentieel voor het creëren van een verbonden 
en vloeiende stedelijke ruimte. We kennen Parijs en Amsterdam 
als coherente steden, voornamelijk door het gelijkmatige karak-
ter van de respectievelijk overwegend negentiende-eeuwse en 
zeventiende-eeuwse architectuur. Die vormen immers groten-
deels de kern van het centrum van die steden. 

Het willen creëren van samenhang is een van de ambities van 
het door West8 gepresenteerde plan om het Coolsingelgebied 
opnieuw in te richten. Het meest opvallende aspect van het 
ontwerp is de brede, iets opgetilde, zogenoemde ‘esplanade’ 
van natuurstenen plaveisel dat nauwelijks onderbroken van 
Hofplein tot de Schilderstraat / ‘verlengde Witte de Withstraat’ 
door zal lopen. De nieuwe Coolsingel moet de kers op de taart 
van de gemeentelijke werken zijn die sinds een jaar of tien 
uitgevoerd worden onder operatie ‘City Lounge’. U kent de ter-
men die erbij horen wel: ‘groene ruimte’, ‘ruimte voor fietsers’, 
‘ontmoeting’, ‘hoogwaardig verblijfsklimaat’ en ‘stad als huis-
kamer’. Ondanks dat de uitvoering van het plan zo’n 12 miljoen 
euro meer zou gaan kosten, werd afgelopen december met veel 
enthousiasme groen licht gegeven door de gemeente Rotterdam 
voor het voorstel van West8. En dat is goed ook. 

De opstelsom van coherente architectuur, een heldere steden-
bouw en een intelligente landschappelijke inrichting zal van de 
Coolsingel een overtuigende avenue maken. Het markeert een 
nieuw hoogtepunt in de ontwikkeling van het Rotterdam van deze 
tijd; een stap voorwaarts die nauwelijks overschat kan worden. 

Hoe lang en hoe vaak is niet gezocht naar ‘het hart van Rotter-
dam’, of ‘een nieuw hart’ voor de stad? Daarbij werd vaak uitgeke-
ken naar een nieuw en omvangrijk, soms zelfs adembenemend, 
bouwproject zoals de Beurstraverse, het Schouwburgplein, het 
Centraal Station, de Markthal en –wellicht- de nog te bouwen 
Zalmhaventoren. De door de tijd ingehaalde Coolsingel werd 
almaar over het hoofd gezien. Tot in 2016. De crisis ligt achter 
ons, evenals het momentum om iconische hoogbouw op de 
plaats van de monumentale wederopbouw-dozen te zetten die 
dit gebied zijn karakter geven en zullen blijven geven. Dankzij 
ontwikkelingen die het afgelopen jaar in gang werden gezet is 
Rotterdam binnen nu en drie jaar misschien niet zozeer een ruim 
200 meter hoge woontoren rijker, maar een gestroomlijnde, 2000 
meter lange pompende aorta. En daarom was 2016 misschien 
wel het jaar van de Coolsingel. aw

In 2016 vierden we dat 75 jaar geleden de wederopbouw startte. En misschien is die nog altijd 
niet voltooid. Want meer dan andere steden is Rotterdam nog altijd hevig in transformatie. 
Ook al werden grote projecten dit jaar niet voltooid, 2016 was toch een bijzonder jaar voor 
Architectuurstad Rotterdam. Niet omdat er nieuwe iconen kwamen, maar omdat andere 
belangrijke stappen werden gezet om de stad te verbeteren. Een hoofdrol was daarbij weggelegd 
voor de Coolsingel. 

Terugblik op het Rotterdamse 
architectuurjaar 2016

Laten we eens terugkijken naar ‘Rotter-
dam als stad van architectuur’ in 2016. 
Nu u er zo over nadenkt: bent u er mis-
schien wat teleurgesteld over? Verkeert 

u nog in de roes van iconische architectuur van 
de afgelopen jaren? Verlangt u intussen al naar 
nieuw architecturaal spektakel? 
Vast wel. Logisch ook. 

Beeldbepalende projecten raken immers 
een belangrijke snaar in het Rotterdamse 
omdat ze de trots op de stad vergroten. Dat is 
helemaal niet vreemd. Stedelijke trots is een 
essentiële bouwsteen van elke stedelijke cul-
tuur die in de vaart van de hedendaagse steden-
concurrentie opgaat. Na een imago dat vanaf 
het einde van de jaren ’60 down the drain was 
gegaan, neemt de concurrentiepositie van Rot-
terdam sinds een aantal jaar een grote vlucht. 
Met als vaandeldrager van dit alles de Rotter-
damse architectuur en architectuurwereld, die 
bestaat uit een indrukwekkende groep archi-
tectenbureaus, een uitzonderlijke verzameling 
gebouwen van grofweg onze ’eigen’ tijd en een 
levendig debat dat tot in de haarvaten van de 
stad gevoerd wordt. 

Meer dan in andere steden is ‘architectuur’ 
een thema voor iedereen: van bejaarde mannen 
die in scootmobiels de bouwputten afrijden tot 
architectuurcritici uit binnen- en buitenland. 
Overal wordt gesproken over de architectuur 
van de stad: in de tram, op VersBeton, in de 
reactievelden op Rijnmond.nl, via ingezon-
den brieven in het AD, tijdens lezingen in Het 
Nieuwe Instituut en debatten in Arminius. 

2016 bracht desalniettemin relatief weinig 
stof voor discussie. Op MVRDV’s tijdelijke trap 
tegen het Groothandelsgebouw na werd geen 
opzienbarend gebouw (of bouwwerk) opgele-
verd, noch werd de bouw gestart van een nieuw 
iconisch project. Er waren wel vele berichten in 
de media over nieuwe beeldbepalende archi-
tectuur, sommige veelbelovender dan andere 
. U heeft misschien gehoord over de plannen 
voor het Zuidplein en het nieuwe stadion voor 
Feyenoord. En wat het centrumgebied betreft 
was er natuurlijk het nieuws dat het Collectie-
gebouw van Museum Boijmans Van Beuningen 
nu werkelijk gebouw kan gaan worden. Althans, 
zo lijkt het.

Wat nieuwsberichten betreft spande de 
voortijdige aankondiging van de bouw van 

“
Het 
Coolsingelgebied 
is een fase van 
tijdloosheid 
ingegaan, van 
monumentaliteit.

”

Tekst door  
Arnold Westerhout

Onderschrift Onderschrift


