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Stad in de Maak pakt door!
Welkom beste lezer. Dit is alweer 
de tweede editie van De Stoker, de 
krant waarmee Stad in de Maak zich 
presenteert aan buurtbewoners, vrienden 
en belangstellenden.
 De vorige editie verscheen tijdens de 
Open Dag op 1 oktober waar wij onder 
(veel) meer de start van het programma 
Pioniersmeent De Stokerij vierden. In 
de afgelopen twee en halve maand is er 
ongelooflijk veel gebeurd en met deze 
krant zijn jullie daarvan weer helemaal 
op de hoogte.

 Allereerst werden wij op 24 november 
blij verrast met het winnen van de 
Job Dura Prijs 2016, die dit jaar werd 
uitgereikt aan Rotterdamse projecten 
met als thema ‘Tijdelijke invulling van 
leegstand’. Helemaal ons ding natuurlijk, 
en hartstikke blij, maar toch willen 
wij met een blik op de stemming over 
de Rotterdamse Woonvisie 2030 (het 
referendum dat zoals we inmiddels weten 
totaal mislukt is) een paar kanttekeningen 
plaatsen bij de toekomst van het wonen 
in de stad. Zie pagina 7.

 Het programma voor de Pioniersmeent 
De Stokerij komt inmiddels ook op stoom. 
Op pagina 2 en 3 presenteren we drie 
nieuwe projecten waaraan de komende 
maand wordt gewerkt en die in februari 
2017 met jullie gedeeld gaan worden. Er 
staan al weer nieuwe onderdelen in de 
startblokken, maar daarover meer in de 
volgende krant.
 Wel in deze editie een verhaal over 
‘commons’ of ‘meenten’ - we hebben 
het er vaak over, maar wat is dat nou 
eigenlijk? Stad in de Maak bewoner en 

kunstenaar Melle Smets zal op basis van 
ervaringen met een bijzonder huis in 
Budapest en met zijn eerste maanden 
‘onder ons’ dat idee de komende maanden 
verder gaan uitwerken.
 Ook belangrijk: vanaf nu wordt de 
begane grond van ons pand aan de 
Banierstraat 62, naast de succesvolle 
volks- en hobbytuin De Schout, ook 
gebruikt voor het innovatieve lekker 
eten concept: restaurantjehuren.nl. 
Vanaf nu hebben de bewoners van 
Noord geen excuus meer als er eens 24 

vrienden willen komen eten: gewoon een 
restaurantje huren bij Stad in de Maak.
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Nieuw!!! RestaurantjeHuren.nl
Een nieuwe onderneming heeft zich 
ontpopt op de Banierstraat, namelijk 
‘RestaurantjeHuren.nl’. 
Wat de f*ck is dat dan ‘RestaurantjeHuren.

nl’?

 Nou simpel, ‘RestaurantjeHuren.nl’ is 
een keuken die je kunt huren inclusief 
borden, bestek, glazen en zitgelegenheid 
voor maximaal 24 personen. 
Waarvoor zou ik een restaurantje huren als 

ik mensen gewoon lekker bij me thuis kan 

laten eten? 

 Nou, omdat RestaurantjeHuren.nl alle 
spullen heeft om eten te maken en te 
serveren voor een grote groep mensen, 
iets wat de meeste mensen thuis niet 
hebben. 
En moet ik dan zelf koken bij Restaurantje-

Huren.nl? 

 Ja, dat is wel de bedoeling. Restaurantje- 

Huren.nl zou ook wel Restaurantje- 
Spelen.nl kunnen heten, maar dat bekt 
wat slechter. 
Aha, maar als ik nou een restaurantje wil 

huren en niet zelf wil koken?

 Nou dan huur je een ander restaurant, 
of je huurt er een kok bij. Restaurantje-
Huren.nl heeft een groot netwerk van 
creatieve, uitdagende en overgekwal-
ificeerde amateurkoks, dus je kunt 

bij RestaurantjeHuren.nl ook terecht 
voor een op maat gemaakt diner. Het is  
natuurlijk ook mogelijk om het Restau-
rantje te huren om zelf restaurantje te 
spelen voor een avond, of twee, of een 
hele week en op die manier een leuke 
zakcent bij te verdienen. 
Ach zo, en is de ambiance dan wel leuk bij 

RestaurantjeHuren.nl? 
 Die is zeker leuk. RestaurantjeHuren.
nl bevindt zich op de begane grond 
van de Banierstraat 62, het atelierpand 
van Stad in de Maak, met de drie vetste  
kunstenaars van Rotterdam. Het is 
dus ook mogelijk om een extra lezing 
of kunstwerken aan de muur te huren  
speciaal voor jouw gehuurde restaurant. 
Er is een terras waar in de zomer op  
geborreld kan worden en bij Restaurantje- 
Huren.nl wordt er samen gegeten aan drie 
lange biertafels. RestaurantjeHuren.nl 
heeft een uitgebreide op maat gemaakte  
keuken met alle standaardbenodigd-
heden waaronder een 5 pits gasfornuis 
met ruime oven. Uiteraard heeft Restau-
rantjeHuren.nl ook een vaatwasser voor 
alle vieze vaat. Bij RestaurantjeHuren.nl 
staan we altijd open voor alle mogelijke 
suggesties, dus als je wensen hebt laat het 

Een dialoog tussen een opgewekte ondernemer en zijn aanstaande eerste klant

Wereld in de Maak
geheimzinnig en mysterieus. Alsof we 
met Monnik de toekomst zouden kennen,  
of dat die te voorspellen is. Maar helaas 
(of vooral gelukkig) bestaat de toekomst 
nog niet. Het is dan ook onmogelijk haar 
te meten, te proeven of te onderzoeken. 
Futurologie gaat dan ook vooral over 
de vraag hoe jij of je organisatie zich  
positioneert in het heden. Wat wil je? 

Waar kies je voor? Waar zeg je nee 
tegen, en waar wil je weerstand tegen 
bieden? Of wat wil je juist stimuleren, en 
plannen voor maken? 
 Bij het positioneren van jezelf is het 
handig om je omgeving te kennen. 
Het krachtenveld dat er speelt, de 
bedreigingen en de mogelijkheden. Maar 
het is minstens zo belangrijk om jezelf te  

De toekomst is nog niet gebeurd en daarom  
des te maakbaarder. Daarom gaan wij 
samen met Stad in de Maak nadenken 
over de samenleving waaraan zij willen 
werken en de toekomst die zij zouden 
willen realiseren. Met wij bedoel ik 
Christian Fruneaux en Edwin Gardner, 
en onze futurologie studio, Monnik. 
 Futurologie klinkt misschien wat  

kennen, en te ontdekken wat je wil en 
waar je voor staat. Dit krachtenveld reikt 
dan ook van je diepste binnenste tot 
je verste buitenste. Van je eigen lokale 
context tot het krachtenveld van onze 
westerse cultuur, de geglobaliseerde 
economie en de moderne samenleving. 
Met Monnik  specialiseren we ons 
in het laatste, the big picture. Omdat 

mensen meestal hun lokale krachtenveld 
aardig kennen, maar vaak niet goed 
kunnen doorzien hoe dit samenhangt 
en verbonden is met krachten en 
ontwikkelingen die over veel grotere 
schalen in de tijd (eeuwen) en ruimte 
(de aarde) spelen. Het voordeel van 
deze krachten is echter dat ze op 
zulke grote schalen spelen dat zij ook 
makkelijker door te trekken zijn naar 
de toekomst. Deze geëxtrapoleerde 
krachten creëren een speelveld van  
mogelijke toekomsten en realistische  
scenario’s om er te geraken. 
 Met Stad in de Maak gaan we bouwen  
aan een toekomstvisie voor Rotterdam 
Noord. We gaan een verbeeldingswereld 
bouwen in de vorm van een wijk zoals 
Stad in de Maak die voor zich zou zien. 
Geen utopie of bevroren ideaal, maar een 
levende, duurzame en inclusieve wijk. 
Niet als een losgezongen eiland, maar 
als onderdeel van een samenleving die  
geborgenheid en avontuur biedt. 
We zijn net begonnen, en deze wereld, 
net als de toekomst zelf, is nog volop in 
beweging. Het doel is om uiteindelijk 
een wereld te verbeelden die ons en  
anderen inspireert, waar we zouden 
willen wonen, en waarvoor we de  
moeite willen doen om haar dichterbij 
te brengen. Want als we eenmaal de  
bestemming kennen, dan volgt de reis als 
vanzelf. 
 www.monnik.org

ons weten en dan kunnen wij kijken of 
we de droom van jouw restaurantje waar 
kunnen maken.
Is dat dan duur, de huur van Restaurantje-

Huren.nl?

 Tuurlijk is dat niet duur, de huur, bij 
RestaurantjeHuren.nl. De huur varieert 
naar gelang de hoeveelheid personen en 
de duur van de huur. Het restaurantje 
huren kan al vanaf 100 euro voor een 
avond. En de eerste die zich aanmeldt 
bij RestaurantjeHuren.nl krijgt ook nog 
eens 25 euro korting! Super goedkoop 
dus, dus ben je op zoek naar een plek om 
met al je vrienden te dineren:

Ga dan snel naar RestaurantjeHuren.nl! 



De rondleiding door de twee panden in 
de Pieter de Raadtstraat 35 & 37 deed mij 
denken aan een rondleiding in Budapest 
twee zomers geleden. Erik Jutten, één 
van de initiatiefnemers van Stad in de 
Maak, liep voorop via het trappenhuis 
van Pieter de Raadtstraat nummer 37, 
dwars door een studentenappartement, 
naar een balkon dat weer aansloot op 
de keukendeur van nummer 35. Door 
de kruip-door-sluip-door is er een 
on-Nederlands gebouw ontstaan. Wat 
hier achter de gevel gebeurt is iets anders 
dan wat de voorkant doet vermoeden. 
De ‘gordijnen blijven open als de avond 
valt want wij hebben niks te verbergen’ 
traditie zit niet alleen in de mensen maar 
ook in gebouwen. Hier dus niet.
 In Budapest was het gebouw nog een 
verdieping hoger en een stuk breder. 
Mijn rondleider Antal Lakner, geboren 
en getogen in Budapest, legde uit hoe 
in de negentiende eeuw de stad groeide 
als kool. De monumentale gebouwen 
werden veelal neergezet als pensioen-
voorziening door particulieren die goed 
geld hadden verdiend. Het verzekerde de 
eigenaar van een dak boven het hoofd, 
een constant inkomen van huurgelden, 
maar ook een sociaal vangnet van buren 
waarmee basisfaciliteiten werden gedeeld 
zoals WC, kolenkit, conciërge en drink-
water.
 De opzet van het gebouw bestond uit 
winkelruimtes aan de straat en werk-
plaatsen aan de achterkant. De eerste 
verdieping werd veelal bewoond door de 
eigenaar zelf. Niet te veel trappenlopen, 
grote ramen met zicht op straat, en ruime 
kamers met hoge plafonds. De tweede en 
derde verdieping bestonden uit kleinere 
appartementen voor gezinnen. De zolder 
was voor de zonderlingen, kunstenaars 
en alleenstaanden. 
 Het gebouw waar Antal mij doorheen 
loodste was een prachtig voorbeeld van 
particulier eigendom dat samenvalt 
met de grotere structuur van de stad. 
Het gebouw bood plaats aan verschil-
lende inkomensgroepen, generaties en 
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SIDM X PhED FLIP
“De fysieke herinnering van mijn geboorte 

is verdwenen. Ik zou niet eens meer weten 

wanneer ik die voor het laatst gezien heb. 

Misschien wel toen ik het pluis uit het gat 

probeerde te plukken. Wat als ik die nooit 

meer zal vinden? Ik zou mijn verjaardagen 

niet meer kunnen vieren, omdat mijn geboor-

tedag nooit plaatsgevonden heeft. Als ik geen 

navel meer heb, dan betekent dat dat ik eigen-

lijk niet besta.”

In opdracht van Stad In De Maak onder-
zoekt PhED FLIP de navel binnen het ar-
chitectonische landschap van Rotterdam 
Noord. Heeft de architectuur zijn eigen 
navel? We eigenen ons woningen en 
gebouwen toe, door erin te trekken en er 

gebruik van te maken.
“Deze plek zou tijdelijk zijn. Deze plek zou 

buiten je bereik kunnen zijn. Deze plek zou 

niet meer te repareren zijn. Wij drijven wo-

ningen uit die ooit zijn geweest, die zijn en 

het zouden kunnen zijn.” 
Haar onderzoek zal worden vastgelegd 
in een videowerk waarbij verschillende 
personages gevolgd worden in de wijk 
Noord. 
“Ik zet mijn bank voor het raam neer, zodat 

ik mijn buren voorbij zie lopen. En ik kan 

daar zitten kijken naar hun, zonder dat zij 

mij zien.”

PhED FLIP richt zich in haar werk op 
de parels van het stedelijke verval en de 
littekens van de architectuur. Ze onder-
zoekt teksten en symbolen geverfd op 
muren, de aanvallen op gebouwen en 
speelpleintjes die door vandalisme niet 

bruikbaar meer zijn. In haar werk maakt 
zij gebruik van verschillende media, 
waaronder sculptuur, teksten, fotografie, 
video, performance en interventies in de 
publieke ruimte.

www.phedflip.com
www.instagram.com/phedflip
Foto: videostills door PhED FLIP. Jacopo 

Manelli, inwoner van Rotterdam Noord, ta-

toeëert een onthoofde slang

Micro Almende
 leefstijlen. De begane grond was een 

semi-publieke ruimte voor economische 
activiteiten, wat bijdroeg aan een leven-
dig straatbeeld en werkgelegenheid. Met 
alle huurdersinkomsten bij elkaar kon er 
een conciërge worden aangesteld die de 
post deed, kleine reparaties verzorgde,  
het gebouw bewaakte en bezoekers wel-
kom heette. Zo was er een evenwicht 
tussen de zelfredzaamheid van bewoners 
en hun gebouwen in een groeiende stad 
die gepland werd door de gemeente.
 Nu woon ik inmiddels op de eerste 
verdieping van Pieter de Raadtstraat 37b. 
Niet als eigenaar van het gebouw en dus 
zonder pensioenregeling, maar wel met 
een hele lage huur. Ik ben onderdeel van 
een sociaal experiment geworden dat 
antwoord wil bieden op de vraag: Kun-
nen we een woon/werk plek creëren die 
vormgegeven wordt door de bewoners 
zelf? Een gebouw dat eigendom is van 
een woningbouwcorporatie maar dat 
wordt onderhouden en ingericht door de 
mensen die er wonen. Wat gebeurd er als 
de woonconsument ontwikkelaar wordt 
van zijn/haar huis? Leidt dat tot meer be-
trokkenheid bij de buurt? Genereert het 
nieuwe vormen van eigenaarschap waar 
de ‘Don’t haves’ ook een kans krijgen om 
in de stad te blijven wonen?
 In deze zoektocht wordt er binnen Stad 
in de Maak druk gedebatteerd hoe we de 
unieke formule gaan verwezenlijken. 
Opvallend vaak valt het Engelse woord 
‘commons’ als sleutel tot succes maar 
ook als niet onderhandelbaar doel. Het 
meest gangbare Nederlandse woord 
voor de commons is ‘meent’ wat duidt op 
de gemeenschappelijke weidegronden. 
En er zijn meer ouderwetse woorden 
die reeds vergeten zijn zoals ‘almende’ 
of ‘gouw’. Ze refereren allemaal aan de 
fysieke onverdeelde gemeenschappelijke 
ruimte. Het is tekenend dat we die 
woorden niet langer in ons vocabulaire 
hebben.



broodnodig.
 Die gedachte is niet nieuw. Louis le 
Roy, de ‘wilde tuinman’ die in de jaren 
1970-80 veel natuur- en bewonerspar-
ticipatie projecten heeft opgezet, heeft 
een serieus voorstel gedaan om 1 % (niet 
meer, maar vooral ook niet minder) van 
de totale stedelijke ruimte als onbepaalde 
ruimte vrij te houden en het uit te geven 
aan stedelingen. Die vrije ruimte - en dat 
kan een vrij veld, maar ook vrije ruimte 
in een gebouw zijn - is volgens Le Roy 
een noodzakelijke stadsvoorziening om 
bewoners (en de natuur) de ruimte te 
geven om hun creatieve energie te ont-
plooien. Le Roy vroeg overigens niet 
alleen om vrije ruimte, hij vroeg vooral 
ook om vrije tijd. De ruimte moest niet 
tijdelijk, maar juist voor altijd vrij blijven. 
Creatieve processen (en de ontwikkeling 
van natuur) zijn immers altijd ontwik-
kelingen in de tijd. Zonder het zo te 
noemen, pleitte hij dus voor een common; 
voor een combinatie van creatieve ont-
plooiing en stadsnatuur.
 Het lijkt misschien een vergaand plan, 
maar een samenleving als de Nederlandse 
(of de Rotterdamse, om wat dichter bij 
huis te blijven) kan dat best opbrengen. 
Het zou een groot aantal initiatieven 
ruimte bieden en die tijdelijkheid een 
heel ander karakter geven.

De tijdelijkheid en uitverkoop 
voorbij
Rotterdam lijkt een andere weg te zijn 
ingeslagen. Wat er nog aan collectief 
bezit is (scholen, bioskopen, sportzalen, 
onbebouwde grond) en op de één of 
andere manier verkocht kan worden, 
gaat subiet in de verkoop. Merkwaardig 
genoeg gebeurt dat zelfs met panden 
waar een collectief van bewoners zélf met 
veel energie een bestendige toekomst aan 
heeft gegeven. Een paar honderd meter 
van de Pieter de Raadtstraat vrezen de 
bewoners van het zelfbeheerproject “De 
Teil” voor de toekomst. De gemeente 
wil de panden verkopen, liefst netjes 
vrijgemaakt van de bewoners. Het wordt 
tijd om de stad terug te veroveren, 
voordat de stadsbewoners eruit worden 
gewerkt!
 Misschien moet het volgende thema 
van de Job Duraprijs deze tijdelijkheid 
en leegstand voorbij gaan en projecten 
nomineren rond het thema: “collectief 
bezit en zelfbeheer”; een common of 
meent dus.

p. 4 — Wat & Waarom Stad in de Maak

Bij nader inzien: een paar ‘morning  
after the party’ gedachten
Toch wel een bizar moment, die Job 
Dura Prijs. Nu we de voorpagina achter 
ons hebben gelaten is het een mooi mo-
ment om er nog eens even over door te 
denken.
 Op de nominatie voor de prijsuit-
reiking stonden vijf initiatieven bijeen 
onder het thema “tijdelijke invulling 
van leegstand”. Vijf unieke, waardevolle 
bijdragen aan de stad Rotterdam, die niet 
gemist kunnen worden. Maar die eigen-
lijk ook géén van alle per sé op zoek zijn 
naar tijdelijkheid. Voor de jury was dat 
overigens kraakhelder. Die tijdelijkheid 

is het soort “gat in de markt” waar eigen-
lijk niemand van de vijf op zit te wacht-
en, maar je waar bij gebrek aan een meer 
definitieve plek gewoon op uitkomt. We 
stonden dus met z’n allen op het podium 
om geëerd te worden voor iets waar we 
eigenlijk liever aan voorbij willen gaan.
 Het andere woord dat besloten ligt in 
het thema van dit jaar is leegstand. Net 
als met tijdelijkheid, is leegstand niet iets 
om naar uit te kijken. Zelf zijn we als 
Stad in de Maak aan de slag gegaan om 
het leegstaan van panden te voorkomen 
en ze juist  - ook al zijn ze in een brakke 

staat – terug te brengen in de kringloop 
van de stad. Er is ook behoefte aan goed-
kope, “crappy” panden in een stad. Altijd 
eigenlijk, maar zeker in een tijd waarin 
veel mensen er economisch weinig 
rooskleurig voorstaan. Daarom is dat 
radicale sloopvoorstel uit de Woonvisie 
2030 van de gemeente ook zo dom.

Vrije ruimte en vrije tijd, 
een noodzaak
Nu is er overigens wel iets te zeggen 
voor een strategische voorraad “leeg-
stand” in de stad. Niet het soort “toxisch” 

vastgoed waar de vijf kandidaten van de 
Job Dura Prijs zich op dit moment mee 
moeten behelpen, maar juist een pot 
vastgoed en stadsland die beschikbaar is 
voor de stadsbewoners. Omdat je als stad 
en als samenleving een goede “bodem” 
moet bieden aan initiatieven in de stad – 
dingen die niet uit marktwerking moeten 
of kunnen komen, maar die gebeuren 
omdat ze nodig zijn, nuttig zijn, of ge-
woon omdat we er ruimte aan willen 
geven. Of er nu een markt om vraagt of 
niet. Liever niet, eigenlijk. Een stad heeft 
dergelijke tijdelijk onbepaalde ruimte 



Ons pand aan de Bloklandstraat pand 
fungeerde tot voor kort als een “try-out” 
huisvesting voor voormalig daklozen. 
Het interieur is verdeeld in verschillende 
kleinere kamers met gedeelde facili-
teiten. Nu is het voor onbepaalde (maar 
ten minste drie jaar lang) tijd omgezet 
in woonplekken, met een gemeenschap-
pelijke werkruimte / winkel op de be-
gane grond.
 De open ruimte op de begane grond is 
in het najaar van 2015 uitgetest als werk-
ruimte-op-locatie door studenten Social 
Studies van de Willem de Kooning aca-
demie. Zij hebben onderzoek gedaan 
naar de sociale en culturele omstan-
digheden van de wijk en ontwierpen 
daarop een aantal acties en producten. 
Op dit moment wordt deze ruimte door 
de bewoners van de bovenliggende ver-
diepingen geschikt gemaakt voor ver-
schillende soorten gebruik, waaronder 
werkruimte voor eigen startende be-
drijfjes, muziekstudio, vogelopzetterij, 
etcetera.

with a conflictual space. The curated 
catastrophe pushes the inhabitant out 
of her or his comfort-zone to reset the 
disharmony and to radically free from the 
–maybe comfortable– but overwhelming 
interior crisis and the stagnation in a cer-
tain space.”

Zie ook: www.studio-c-a-r-e.com

Foto: This home gets currently catastro-

phized”, 2015, installation, action, HfbK 

Hamburg, Germany
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Coöperatieve zagerij en timmer- 
werkplaats
Als je er even bij stilstaat, lijkt het al snel 
bizar: in het Rotterdamse straatbeeld is 
nauwelijks nog kleinschalige produc-
tie te vinden. In de afgelopen jaren is 
het flink uitgedund en de economische 
malaise heeft zeker geen goed gedaan: 
werkplaatsen zijn gesloten, staan leeg, 
of worden in rap tempo omgetoverd tot 
hipsterwoningen, koffietentjes of “pop-
up” winkels. Maar we kunnen toch niet 
leven van koffie en winkelen alléén? Het 
is ons althans nog niet gelukt. De nood 
is aan de man: er moet weer wat produc-
tieve economische activiteit in Noord 
worden opgestart. Stad in de Maak is 
er al een tijd van overtuigd en probeert 
waar mogelijk daad bij woord te voegen.
 Onlangs hebben wij vrij onverwacht 
de beschikking gekregen over een pro-

fessionele meubelwerkplaats aan het 
Noordplein in Rotterdam. Eigenaar 
Henk van Beek (Timmerbedrijf Nova-
tim) was in verband met pensionering 
op zoek naar iemand die alle gereed-
schap en apparatuur wilde overnemen. 
Binnen een dag had Erik een afspraak in 
zijn werkplaats en vertelde over Stad in 
de Maak, over wijkweerbaarheid en de 
zoektocht naar ruimte om een wijktim-
mervereniging op te zetten. Nauwelijks 
een half uur later was Henk overtuigd dat 
we het moesten kopen en of we de prijs 
wisten. “Nee, niet gehoord”, zei Erik nog. 
“Nou”, zegt hij, “dat is dan 50 euro”.
 Een juweeltje van een werkplaats (ca 
60m2, met o.a. een verticale plaatzaag!) 
die normaal gesproken ons budget ver 
te boven zou gaan, maar nu door deze 

Bloklandstr. 190

 Vaste bewoners van het eerste uur zijn 
Luuk, sinds kort gediplomeerd autonoom 
kunstenaar; Kirsten, parttime opticien en 
full time kunstenaar, muzikant, VJ en 
grafisch ontwerper, en als zodanig ont-
werper van het huidige Stad in de Maak 
logo en de vormgeving van De Stoker; 
Gaia, die definitief haar hart van 020 naar 
010 heeft verhuisd, studeert aan WDKA, 
meesteres in het opzetten van dooie vo-
gels. Thijs, econometrist en karate beoe-
fenaar. Nieuwkomers Emir, Saad, Maria 
en Gerson zijn nog niet 100% gepeild. 
Verder wonen er vaak mensen tijdelijk in 
een van de kamers van het pand.

Foto: bewoners Bloklandstraat vlnr: Luuk, 

Thijs, Emir, Kirsten (met kikkermasker), 

Saad, Maria, Gerson. vooraan: Gaia 

Zwaanshals 288
Sinds september 2016 is Stad in de Maak 
beheerder van het Pand Zwaanshals 288. 
De begane grond van dit voormalige 
winkelpand met woning daarboven is 
gesloopt om op die manier een poort 
vanaf de Zwaanshals naar het binnen-
terrein te maken. Op dat binnenterrein 
was ooit de Roteb gevestigd, was tus-
sentijds Swan Market, maar wordt nu al 
een aantal jaren door Brouwerij Noordt 
gebruikt.
 Zo’n poort is lastig, maar wij zien juist 
ongekende mogelijkheden in die poort. 
Bijvoorbeeld als ruimte voor straat-
feesten of een overdekte markt: Ook 
Noord verdient een eigen Markthal!
 In de kelder onder de poort is Plasti-
ciet neergestreken, een bedrijf dat lokaal 
plastic afval verzameld en hergebruikt.

 We zijn tot maart 2017 bezig met 
het opknappen van dak en achtergevel. 
Daarna zal de art & design crossover stu-
dio en stel met kinderen, Studio C.A.R.E. 
de verdiepingen gaan bewonen en er 
gaan werken. Zowel woon- als werk-
ruimte zal worden gedeeld met tijdelijk 
bezoekers. 
 Chaos natuurlijk, maar daar is C.A.R.E 
juist op uit:
“Our homes – and other spaces as well – 
are conflictual spaces: they contain a vari-
ety of contradicting situations, tensions, 
and compromises. Our unexamined 
interior systems with our accumulated 
belongings can overwhelm us. We might 
occasionally add a fresh layer of interior 
design to help temporarily, but it doesn’t 
solve the essential problem: how to deal 

buitenkans werkelijkheid is geworden. 
We bekijken nu of we er een coöpera-
tieve Zagerij-Timmerwerkplaats van 
kunnen maken, beheerd en in stand 
gehouden door een collectief van ge-
bruikers. Er moet allereerst nog een 
“business plan” worden uitgewerkt, 
want het aanhouden van zo’n werkplaats 
brengt kosten met zich mee (huur ruim-
te, GWL, verzekering, onderhoud van de 
machines, etc.). We zijn nog op zoek naar 
een betrokken werkplaatsbaas met twee 
rechterhanden en naar een definitieve 
plek. Wanneer je interesse hebt om als 
één van de coöperanten aan deze Zagerij 
bij te dragen, laat het ons dan weten.



nadenken over de vraag hoe je nu een 
goede set regels of principes voor zo’n 
commons opzet. De Nobelprijswinnaar 
Elinor Ostrom heeft daar 25 jaar geleden 
een belangrijke bijdrage aan geleverd. 
Ze heeft een groot aantal voorbeelden 
(gemeenschappelijke weides, visgronden, 
irrigatie systemen, enz) bestudeerd en 
gekeken hoe succesvolle commons ge-
regeld zijn. Daaruit heeft ze 8 “ontwerp-
principes” afgeleid die tot op de dag van 
vandaag de meest handzame handleiding 
zijn om een commons mee op te zetten.
 Ostrom heeft het met die principes 
vooral over fysieke dingen die gedeeld 
worden – en waarvan je meestal, als je 
het niet goed regelt, je dat wat gedeeld 
wordt kunt uitputten. Zo iets wordt 
een “common pool resource” (CPR) ge-
noemd. Natuurlijk is er in die 25 jaar het 
één en ander gebeurd dat zijn weerslag 
heeft op het denken over de commons: 
creative commons en digitale commons 
bijvoorbeeld, die beide eigenlijk onuit-
puttelijk zijn. Het is dus een begrip dat in 
beweging blijft.
 En dat maakt het ook zo interessant. 
Of je het nu vanuit de regels van Ostrom 
of het baanbrekend werk van de digitale 
commoners (denk bijvoorbeeld aan 
Linux) bekijkt, een commons is géén 
statisch ding maar moet telkens opnieuw 
door de gemeenschap doorgesproken en  
soms aangepast worden. Want alleen 
op die manier blijft zo’n commons voor 
iedereen bereikbaar en toegankelijk, nu 
en in de toekomst.

p. 6 — Commons

De ‘commons’ – wat is dat eigenlijk?
Het is een woord dat steeds meer op-
duikt: de commons. Een paar jaar geleden 
kwam je het nog nauwelijks tegen, 
maar opeens worden er stapels boeken 
over volgeschreven, zalen vol discussies 
over gehouden – en kom je steeds meer 
groepen tegen die zelf een “commons” 
opzetten. Omdat Stad in de Maak sinds 
de start (zo’n drie jaar geleden) er óók 
mee aan de slag is gegaan, is het hoog tijd 
om eens te vertellen waar dit nu allemaal 
over gaat.
 Eigenlijk is het gewoon een manier 
om met een groep mensen samen iets 
te delen of te beheren. Wat er bijzonder 
aan is, is dat iedereen die meedoet even-
veel recht heeft om van datgene wat je 
deelt gebruik te maken en er over mee te 
beslissen. Het maakt dus niets uit of je de 
eerste of de laatste deelnemer bent, of je 
veel of weinig kapitaal hebt, of dat je er 
veel of weinig ervaring mee hebt en of je 
er nu veel of weinig van gebruik maakt. 
In een commons deel je met gelijke 
rechten, ongeacht wie je verder bent. 
 Meestal zet je een commons op om 
iets te delen dat je in je ééntje niet zo 
eenvoudig kunt opzetten, of waarvan het 
simpelweg onmogelijk is om het alleen 
in je eentje te doen, omdat je er geen tijd, 
geld of genoeg vaardigheden voor hebt. 
Maar met een groep mensen is zoiets dan 
wel weer te doen. Voilà: een commons.
 Er zijn ook dingen die we met z’n allen 
delen, omdat je om principiële redenen 
vindt dat iedereen er toegang toe zou 
moeten hebben: kraanwater, bijvoor-

beeld. Dat zijn zulke essentiële dingen 
in je alledaagse leven dat je er als stads-
bewoner over mee zou moeten beslissen: 
hoe duur mag het zijn, hoe schoon moe-
ten we het maken, mag er nu wel of juist 
geen chloor in.

Maar waarom zijn die commons dan 
nu opeens zo belangrijk?
Er zijn eigenlijk twee redenen waarom 
die commons zo in de belangstelling 
staan. Laten we met dat kraanwater 
beginnen. Tot niet zo lang geleden was 
kraanwater  typisch een ding dat door 
de gemeenschap/gemeente werd gere-
geld. We waren het er ook allemaal over 
eens dat het gratis was of dat de prijs die 
ervoor betaald moest worden zó schap-
pelijk was dat iedereen het kon betalen, 
ongeacht of je nu veel of weinig inkomen 
had. En de gemeente hoefde er ook niets 
aan te verdienen – waarom zou ze? Dat 
is in de afgelopen jaren enorm veran-
derd. De verantwoordelijkheid over veel 
van dit soort essentiële dingen is aan “de 
markt” gegeven: aan bedrijven die hun 
eigen beleid maken, hun eigen prijs re-
kenen en voor wie het niet per sé logisch 
is dat het voor een heel schappelijke prijs 
voor iedereen bereikbaar is. Veel stads-
bewoners vinden dat onterecht: kraan-
water is té belangrijk om zo maar aan 
“de markt” over te laten. Het is iets waar 
we allemaal toegang toe moeten hebben, 
ongeacht wie we nu precies zijn. Het is 
een “commons”. In de afgelopen jaren is 
daarom in een aantal steden (zoals Barce-

lona, Grenoble, Napels en Parijs) na veel 
strijd van stadsbewoners het kraanwater 
weer in collectieve handen gebracht. Het 
houdt natuurlijk niet op met kraanwater: 
volgens voorstanders horen bijvoorbeeld 
energie, gezondheidszorg en onderwijs 
ook in dit rijtje.
 Er is een tweede reden waarom com-
mons zo in de belangstelling staan. En dat 
is omdat veel mensen – vooral sinds de 
financiële crisis van 2008 – op zoek zijn 
naar manieren om dingen die belang-
rijk zijn voor je leven (maar die je vaak
niet of nauwelijks kunt organiseren) 
samen met een groep mensen mogelijk 
te maken. Denk aan zelf-georganiseerde 
kinderopvang, aan een gezamenlijke 
groentetuin, een onderlinge inkomens-
verzekering voor kleine zelfstandigen, 
een gedeelde timmerwerkplaats en wat 
al niet meer. Een windmolen voor de 
stroom, bijvoorbeeld. Meestal zijn het 
dingen die je onafhankelijkheid, wat 
meer financiële zekerheid én een groep 
mede-enthousiastelingen geeft. Het is 
natuurlijk ook belangrijk dat je zélf mee-
beslist over wat je met een groep “com-
moners” opzet.
 Het gaat daarbij steeds meer om din-
gen waarvan we ook vinden dat ze ei-
genlijk op een andere manier geregeld 
zouden moeten worden. De crisis van 
2008 heeft voor veel verontwaardiging 
gezorgd: de manier waarop banken 
werken, hoe het geldsysteem wordt “op-
gepompt”, hoe die woningmarkt tot een 
speculatiespel is verworden. Er wordt 

door “commoners” aan alternatieven 
voor dit soort ontspoorde praktijken 
gewerkt: ze zetten co-operatieve banken 
op, maken alternatieve kredietsystem-
en voor bedrijven, of werken aan een 
netwerk van heel goedkope woningen. 
En dat alles voor en door zo’n groep.

Waar komt het trouwens vandaan?
De oorsprong van het woord “commons” 
dat we nu gebruiken ligt in Engeland. 
Daar zijn een paar eeuwen geleden een 
aantal rechten van burgers geregeld, 
zodat ze voor hun levensonderhoud bij-
voorbeeld toegang kregen tot weide-
grond maar ook brandhout konden 
sprokkelen uit het bos. Er is door Peter 
Linebaugh een fraai boek over ge-
schreven: “The Magna Carta Manifesto, 

Liberties and Commons for All”, genoemd 
naar het verdrag waarin o.a. de rechten 
van deze commoners werd geregeld.
 Het grappige is dat we eigenlijk geen 
goed Nederlands woord hebben voor 
de commons. Er is wel een woord dat 
dicht in de buurt komt: een meent (of ge-
meynt), waarmee we meestal een ge-
meenschappelijke weide bedoelen. Het 
woord meent heeft dezelfde oorsprong 
als gemeenschap, gemeente en in het 
Duits gemeinde. Maar als we over de 
commons spreken dan bedoelen we bijna 
altijd de moderne versie ervan, moderner 
dan de meent én moderner dan die oude 
Engelse commons.
 Kenmerkend voor die moderne com-
mons is dat een aantal mensen zijn gaan 
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NEW AMSTERDAM–NEW BABYLON
De werkgroep wittehuizenplan nam de 

volgende initiatieven:

1 – Het uitroepen van het paleis op de dam 

tot stadhuis van Amsterdam en de kollektieve 

Kloostertempel van het magies centrum.

2 – De wekelijks uitgave van un lijst met 

adressen van leegstaande huizen die ’s zater-

dags om 10 uur op de dam verspreid wordt.

3 – Het witschilderen van de deur en deurpost 

van leegstaande woningen ten teken dat 

iedereen er in wonen kan.

4 – De oprichting van un arbeidsbureau om de 

jongeren in de zomermaanden te mobiliseren 

tegen de woningnood.

5 – Het wittehuizenplan zal deel uitmaken 

van het plan New Amsterdam. 

REDTUNPANDJEBEZEtUNPANDJE 
– GNOTWILHET”

Het enige dat wij van Stad in de Maak 
daar nog aan toe willen voegen: vervang 
Amsterdam door Rotterdam, paleis op de 
Dam door paleis op de Coolsingel en – 
ook het kraken is na 50 jaar aan een 2.0 
update toe: vervang ‘bezetunpandje’ door 
‘bezitunpandje’.
 Het scheelt maar 1 letter, maar is 
een wereld van verschil, tussen gedoogd 
worden en zelf bezitten.

Wonen — p. 7

Woonvisie: tussen 
luchtfietserij en 
volksverlakkerij

de freelancers, de postbodes, etc.) uit de 
stad naar de randgemeenten - “woon-
deportatie” om het maar helder te stellen.
Het lijkt verdorie wel alsof we een eeuw 
of zo terug zijn in de tijd, en stadsbe-
woners weer op de barricaden moeten 
(of hun zelfredzaamheid organiseren) 
om in hun eigen stad te kunnen (blijven) 
wonen!
 Wat Stad in de Maak betreft, horen 
in een toekomstbestendige Woonvisie 
daarom óók juist nieuwe vormen van 
betaalbaar stedelijk wonen, zoals co-
operatieve woonvormen (de échte, niet 
corporatief!) of initiatieven als Vrijcoop, 
die zich richten op het uit de specula-
tieve markt houden van betaalbare wo-
ningen. De kans dat de huidige coalitie 
een dergelijk draai van 180 graden wil 
maken is klein, en we gaan daar dan ook 
niet op wachten. We zullen (vooralsnog) 
zelf onze eigen woonvisie moeten formu-
leren en zelf, op eigen kracht, met eigen 
financiering, moeten uitvoeren. Dat kan, 
dat hebben de voorgangers van onze cor-
poraties 100 jaar geleden, stadsbewoners 
die zelf collectief voor hun eigen betaal-
bare woningen zorgden, ook gedaan. 
Wat we van de overheid tenminste ver-
wachten dat ze ons daarin niet zullen 
tegenwerken, maar juist actief kansen 
aanbiedt om deze andere ‘markt’ - niet 
de markt van ontwikkelaars of van cor-
poraties die door regelgeving nauwelijks 
een kant op kunnen, maar de ‘markt’ van 
zelfredzame bewoners met hart voor de 
stad – te openen. Wij staan in de start-
blokken. Wie doet mee?

(Leefbaar Rotterdam, D66, CDA en 
VVD) kennelijk niet aan. Daarom een 
rookgordijnvraag.
 Sinds de uitslag op 30 november be-
kend is, weten we dat die vraag maar een 
klein deel van de Rotterdammers naar 
het stemhok heeft gelokt. En is nu alles 
verloren? Nee, juist niet. Van degenen die 
wel gingen, stemde dus 72% tegen. Dat is 
in elk geval wél een duidelijke uitslag. 
En daar zou de wethouder een duidelijk 
boodschap in moeten zien.
 Al is het Woonreferendum door de 
Gemeenteraad effectief gesaboteerd met 
een vage vraagstelling, het initiatief heeft 
in elk geval de voorgenomen sloop van 
20.000 goed betaalbare woningen (waar-
van er 5.000 worden teruggebouwd) aan 
de orde en aan de kaak gesteld. En de 
plannen in die Woonvisie op de kaart 
gezet en in bredere discussie gebracht.
 Want er scheelt nogal wat aan. Weten-
schapsjournalist Christian Jongeneel 
heeft het eens doorgerekend en komt 
tot de conclusie dat het onwaarschijn-
lijk is dat bijvoorbeeld de woningbouw-
corporaties gaan meewerken aan een 
plan waarin in de “goedkopere” wijken 
zo’n 10.000 van hun 50.000 woningen 
gesloopt zouden moeten gaan worden. 
Daar is eenvoudigweg geen geld voor. 
Om de sloop in de particuliere voorraad 
te vinden, lijkt ook weinig kansrijk. Daar 
zou dan namelijk óók een aanzienlijk be-
drag voor moeten worden gereserveerd. 
Alleen, dat bedrag is er niet.
 Het lijkt er dan ook sterk op dat die 
woonvisie, in de woorden van Jongeneel, 
veel trekken van “luchtfietserij” heeft. Net 
als de vraagstelling bij het referendum, 
is het een vaag document dat sterk doet 
verlangen naar een visie met duidelijke, 
heldere keuzes. En bij die keuze hoort wat 
Stad in de Maak betreft géén sloop van 
goedkope woningen om er vervolgens 
duurdere voor in de plaats te zetten. Dan 
moeten de onderste inkomensgroepen 
(en dat zijn tegenwoordig ook de zzp-ers, 

In de aanloop van het Woonreferendum 
in Rotterdam van 30 november, maar 
zeker ook nu na de uitslag, zijn er veel 
vragen over wat “wij” als Stad in de Maak 
over het referendum rond de Woonvisie 
te vertellen hebben. De uitslag is voor 
iedereen teleurstellend: de benodigde 
opkomst is niet gehaald (17% in plaats 
van de benodigde 30%), daarmee kan de 
gemeente de uitslag negeren. Maar die 
uitslag zelf was wel weer heel duidelijk: 
72% stemde tegen de Woonvisie. Dat is 
toch lastig voor een coalitie in het College 
van Burgemeester en Wethouders die 
stelt dat ze er vooral zijn voor de bewo-
ners en daar ook uitdrukkelijk naar zullen 
luisteren. Met lichte terughoudendheid 
hebben we op 29 november een stemad-
vies gegeven: onze keuze is duidelijk, vijf 
argumenten tégen die Woonvisie. En die 
zijn nog steeds van kracht.
 Het was een lor van een referendum. 
Dat ligt vooral aan de vraagstelling, die 
door het Rotterdamse stadsbestuur met 
opzet zo vaag en verwarrend mogelijk 
is gehouden: “Bent u voor of tegen de 
Woonvisie?”. Tja, da’s net zo veelzeggend 
voor de gemiddelde stadsbewoner als 
vragen of je voor of tegen het weerbericht 
bent. Volhouders kunnen dan nog de 75 
pagina’s van de visie doorspellen om de 
details te overpeinzen.
 Niet dat het idee van een referen-
dum verkeerd is - juist niet, bij dit soort 
belangrijke onderwerpen is het prima om 
de bevolking te raadplegen. Daar ging 
het de initiatiefnemers van het referen-
dum ook om. Ze hadden 13.591 handte-
keningen opgehaald om een heel andere 
vraag aan de orde te stellen: “Bent u voor 
of tegen de vermindering van het aantal 
sociale huurwoningen in Rotterdam?”. 
Een vraagstelling waar volgens de ini-
tiatiefnemers van het referendum het 
probleem precies in schuilt. Maar een 
heldere, duidelijke keuze voorleggen aan 
stadsbewoners durfden een aantal par-
tijen in de Rotterdamse Gemeenteraad 

Sloop van verwaarloosde en goedkope 
woningen is van alle tijden. En als de nood 
te hoog werd stonden er altijd mensen op 
die het niet langer pikten en hun woon-
toekomst in eigen hand namen. 
 Een prachtig voorbeeld van een 
ludieke, maar bloedserieuze oproep om 
leegstand om te zetten in woonvrijheid 
is het ’lieverevolutionaire’ pamflet 
‘In Holland Staat Un Huis’ dat door 
Provo 50 jaar geleden op 25 april 1966 
werd gepubliceerd. Het is een eerste 
teken van de komende georganiseerde 
kraakbeweging van de jaren 1970-80. 
En als zodanig nog hartstikke actueel, 
niet alleen in Amsterdam, maar ook in 
Rotterdam. 

 “Uw huis is uw gnottempel. U heeft 

recht op un eigen huis en un rechtvaardige 

verdeling van het kollektief woningbezit. 

Geen huis in het magies centrum mag worden 

afgebroken zolang er nog mensen in wonen.

 Provo’s werkgroep Witte Huizenplan 

lanseert un lieverevolutionaire oplossing van 

het woningprobleem, het witte huis. In het 

witte huis kan iedereen binnengaan en zijn 

woonruimte uitzoeken.

Niks nieuws 
onder de zon
Van bezetunpandje naar bezitunpandje



Ben je op zoek naar een werkplaats 
voor professioneel gebruik of om 
er af en toe gebruik van te maken 
(voor jezelf, je vereniging, je hob-
by) en lijkt het plan om die samen 
met een collectief van gebruikers in 
stand te houden precies waar je naar 
op zoek bent, laat het ons dan snel 
weten! Bericht aan het redactie e-mail.

Zagerij zoekt zagers 
en timmervolk!

Vrolijk veulen zoekt hittepetit 
om samen door de wei te draven.
Brieven met foto  o.e.r. onder  

nummer aan het redactieadres.

Plasticiet recyclet lokaal plastic afval 
tot bouwmateriaal. 
Wil je meedoen? Of heb je gewoon 
zin in een biertje? Kom langs bij de 
opening van onze werkplaats!

5 januari, 16.00 - 21.00
Zwaanshals 288, Rotterdam  
www.plasticiet.com

Kriebels

p. 8 — Community

Open Dag 1 oktober 
grandioos succes
Op 1 oktober hield Stad in de Maak een 
open dag aan de panden in de Pieter de 
Raadtstraat en de Banierstraat. Die Open 
Dag was bedoeld om buurtbewoners, 
vrienden en belangstellenden kennis 
te laten maken met de eerste projecten 
van ons programma Pioniersmeent De 
Stokerij.
 Het eerste nummer van De Stoker 
werd gepresenteerd, de vernieuwde was-
salon Wasbuur van Guido Marsille werd 

geopend, microbrouwerij The Browery  
presenteerde drie nieuwe bieren door 
buurtbierbrouwers Niels Buwalda en 
Chris Onsman. De middag werd af-
gesloten op het Schout Henrikplein met 
de opening van De Schout, de kleinste 
volkstuinvereniging van Nederland, door 
Floris Fisser.
 Aansluitend was er een Super Suri-
naamse maaltijd gemaakt door buurtbe-
woners, kunstenaars onder bezielende 

Neverland 
Cinema

(maar strenge) leiding van buurvrouw 
Muriël. 
 Man, wat kan die Muriël koken, 
superlekker!

Stad in de Maak 
wint Job Dura 
Prijs 2016!“Iets wat ik erg belangrijk vind in het 

leven is lezen en poezie. Ik zou dan 
ook heel graag nog eens het door mij  
- aan een bevriende boekenminnaar 
maar vergeten wie - uitgeleende 
boek Words and Buildings van 
Adrian Forthy in jouw boekenkast 
terug willen vinden. Ben jij ook 
dol op goede boeken, intellectuele 
gesprekken en mooie discussies? 
Heel graag ontvang ik dan bericht 
voor een mooi gesprek rond dat 
boek van mij!” Bericht aan het redactie 

e-mail.

Boekenwurm

Advertenties

DE STOKER
is een uitgave van: 

Stichting Stad in de Maak
Pieter de Raadtstraat 35B
3033 VC Rotterdam 

info@stadindemaak.nl
www.stadindemaak.nl
facebook.nl/stadindemaak

redactie:  Stad in de Maak 
tekst/beeld: Christine & Sebas-

tian, Daan, Edwin 
& Christiaan, Erik, 
Flip, Gaia, Joop, 
Marc, Melle, Piet, 
Pietro

ontwerp:   Kirsten ism Ana
drukwerk:   Repro.nl
oplage:  750 stuks

Pioniersmeent De Stokerij is 
mede mogelijk gemaakt door:

—  Mondriaanfonds  
Art of the Impact

— Stichting Havensteder

—  Gemeente Rotterdam  
Kunst in de Wijken

Op de open dag van 18 juni, waarbij 
Stad in de Maak opgenomen was in het 
programma Dag van de Architectuur, 
opende Pietro, bewoner van Pieter de 
Raadstraat 37, de kleinste bioscoop 
van Nederland (zes stoelen) onder 
de naam NeverLand Cinema. Er 
werden obscure films vertoond van 
verschillende (Italiaanse) avant garde 
kunstenaars en architecten. Inmiddels 
is de bioscoop gegroeid (minstens 20 
echte bioscoopstoelen) en wordt de 
programmering verzorgd door meerdere 
bewoners. Het programma loopt uiteen 
van collectief de laatste aflevering van 
Game of Thrones kijken, tot comedy, 
obscure Science Fiction enzovoort.
 Meer weten en er de volgende keer 
bij zijn? Check Neverland-Cinema op 
Facebook.

Plasticiet


