
“Ik ben gek op steden, ik ben daar liever 

dan in de natuur. Steden spelen de 

hoofdrol in films, in steden ontmoeten 

mensen elkaar en worden ze verliefd. 

Als je ergens woont, is het bovendien 

logisch dat je je verbonden voelt met 

een plek en daarop wilt reageren. 

Ik heb Rotterdam lief, maar ik vind dat 

het historisch besef vaak ontbreekt. Dat 

komt door de afbreekmentaliteit die er 

heerst: lang niet alles is gebombardeerd 

in het centrum, maar veel gebouwen zijn 

vanaf begin jaren zeventig bewust weg-

gehaald vanuit een drang naar vernieu-

wing en vooruitgang. 

Rotterdammers kunnen zich niet hech-

ten aan een plek, aangezien de stad 

continu verandert. Ik vind dat niet steeds 

alles moet worden uitgewist: gebouwen 

uit verschillende periodes moeten naast 

elkaar kunnen bestaan. Ik ben gevoelig 

voor authenticiteit.

Mijn eerste publicatie die voortkwam uit 

de stad was het boek flyer’dam (2007), 

waarin ik flyers uit het nachtleven bun-

delde. De totale verzameling bestond 

uit ongeveer 20.000 stuks, die samen 

een overzicht geven van het uitgaansle-

ven van eind jaren zeventig tot 2007. Er 

wordt wel eens gezegd dat Rotterdam 

geen geschiedenis heeft. Gebouwen 

maar ook clubs verdwijnen steeds na 
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“IN MIJN TOEKOMSTBEELD SPEELT HET 
VERLEDEN EEN DUIDELIJKE ROL”

een paar jaar. Maar dit boek bewijst dat 

de Rotterdammers al decennia kunnen 

dansen.

Ver na de Tweede Wereldoorlog kreeg 

Rotterdam te kampen met een tweede 

leegte: de leegstand van kantoorge-

bouwen. Als reactie hierop richtte ik in 

2012 een café op in de achttiende etage 

van de voormalige Shelltoren aan het 

Hofplein. Mensen konden hier, onder het 

genot van een drankje, mijn stripboek 

Pschorry! lezen, over de geschiedenis en 

de toekomst van het Hofplein-gebied. 

Het werd een groot succes, mede door 

het fantastische uitzicht. En ik merkte 

dat mensen juist erg geïnteresseerd zijn 

in de geschiedenis van de stad. 

Mijn toekomstvisie presenteer ik in het 

boek en de film Rotterdam 2040. De 

titel is een sneer naar het beleidsadvies 

Stadsvisie 2030. In de film spring ik heen 

en weer in de tijd om een toekomstbeeld 

te laten zien waarin ook het verleden 

een duidelijke rol speelt. Wat mij betreft 

worden sommige gebouwen die de 

afgelopen decennia zijn gesloopt weer 

opnieuw opgebouwd.

Voor een nieuw kunstproject ga ik 

deze zomer naar Napels. Daar zal ik als 

buitenstaander naar de stad kijken. Het 

oude centrum doet mij sterk denken aan 

Crooswijk in Rotterdam, een oude volks-

wijk met haar eigen regels en codes. Zul-

ke volkswijken vind ik enorm interessant. 

Napels is aan het vervallen en er heerst 

criminaliteit. De rijkere mensen verhuizen 

naar een rustige buitenwijk, maar voor 

mij is het oude centrum de ziel van de 

stad. Ik wil gaan kijken wat de stad mij 

gaat brengen en ben van plan dit te  

verwerken in een (politieke) krant.” 

Twee kunstenaars vertellen over een thema dat zij delen. Kijk op p. 62 voor Erik Sep.
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