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Het moet nog beter aan de 
Rotte 
Sinds 2000 wordt er door 
bewonersvereniging Liroka 
gewerkt aan de leefbaarheid 
van het binnenterrein in het 
huizenblok tussen het Nivon 
en de Rotte in Rotterdam-
Crooswijk en de omgeving 
daaromheen. 
De tuin is opgeknapt, er 
zijn banken en een afdak 
geplaatst en er zijn regelmatig 
buurtfeestjes georganiseerd: 
optredens, maaltijden, 
workshops, zelfs hele 
kampeerfeesten.

Mensen ontmoeten en 
groeten elkaar en dragen 
samen zorg voor het beheer 
en de leefbaarheid van het 
binnenterrein.

Buurt-kunst: de Liroka-
poorten
Samen met het Nivon, stedelijk 
centrum voor natuur en 
cultuur, en ‘de ontmoeting’, 

beeldend kunstenaars Ron 
Blom en Willem van Hest, 
hebben kinderen en volwassen 
Liroka-bewoners in 2010 door 
middel van workshops twee 
kunstwerken gemaakt. 

De ingangen naar het 
binnenterrein zijn gemarkeerd, 

boven: opruimen op het Liroka-binnenterrein 
onder: de plek waar het tulpenkunstwerk moet komen

 de Liroka-poorten
een inleiding
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 Liroka lievelingsplekken

voorjaar 2010 - de introductie-avond en een workshop
in het Nivon

 introductie avond en workshop
hebben een eigen gezicht 
gekregen, zijn verfraaid en 
veiliger gemaakt. Er zijn Liroka-
poorten gekomen.

De ramen: foto’s, collages & 
portretten
Zes dichtgemaakte ramen aan 
een zijmuur van het Nivon-
gebouw, de zij-ingang aan 
de Dirk Smitstraat, naar het 
binnenterrein, vormen een 
mooie omlijsting voor foto-
kunstwerken van bewoners 
en Nivon-gebruikers, die daar 
in workshops aan hebben 
gewerkt. 

‘De ontmoeting’ verwerkte 
de foto’s en collages  tot 
kunstwerken voor in de 
raamomlijstingen.

De muur en de 
wandschildering: 
wereldtulpen   
Bij de ingang aan de Rotte 
biedt een muur een prachtige 

boven: de plekken waar de foto-kunstwerken in 2011 komen
midden: een van de Liroka-foto-kunstwerken van Ron / bewoners

onder: fotomontage van het definitieve ontwerp van het tulpen-kunstwerk

foto’s en tulpen aan de Crooswijkse Rotte 
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 Liroka lievelingsplekken
 introductie avond en workshop

bewoners ondervragen elkaar over hun leven en lievelingsplekken in de 
buurt 

het grote wereld-tulpen-
kunstwerk. Samen met de 
deelnemers zijn de panelen, 
waar het kunstwerk uit bestaat, 
beschilderd en uitgezaagd.

De tulp is, als internationaal 
symbool, gekozen als 
onderwerp voor de schildering. 
De tulp wordt door velen 
gezien als een prachtige 
bloem, die typerend is voor 
de Hollandse identiteit. Maar 
de tulp vindt zijn oorsprong in 
Midden-Azië en is pas enkele 
eeuwen geleden via Turkije 
naar West-Europa gekomen. 
In die zin is de tulp dus een 
bijzonder geslaagd voorbeeld 
van integratie met behoud van 
eigen identiteit. 

De ontmoeting en de 
Liroka-poorten
‘De ontmoeting’, beeldend 
kunstenaars en sociaal-cultureel 
ondernemers Ron Blom en 
Willem van Hest, maken sinds 

plek voor een verlicht tulpen-
kunstwerk dat door Liroka-
kinderen en volwassenen onder 
begeleiding van ‘de ontmoeting’ 
is gemaakt.
In workshops zijn door kinderen 
tulpen-collages gemaakt, 
die door ‘de ontmoeting’ tot 
ontwerpen vertaald zijn voor 

zomer 2010 - de kinderen maken collages voor het tulpenkunstwerk
in de kerstvakantie schilderen de volwassenen en kinderen panelen

foto’s en tulpen aan de Crooswijkse Rotte 
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foto- en filmavond - portretten en lievelingsplekken rondom de Linker 
Rotte Kade in de zomer van 2010, door Liroka

 workshop 2 ‘portret’
Liroka lievelingsplekken

2005 kunstwerken op scholen 
en in buurten, met senioren 
en daklozen, met kinderen en 
volwassenen. 

Ook in het Nivon-gebouw 
hebben ze al het een en 
ander gedaan. Een expositie-
opening met muziek en dans 
in het kader van de Kralings-
Crooswijkse kunstroute. 
 
Samen met Wim Wiegmann is 
er een boekje, een film en een 
tentoonstelling gemaakt met 
kinderen van een basisschool 
in Kralingen en met ouderen uit 
Crooswijk. 

En nu hebben ze, samen met 
de Liroka-bewoners en het 
Nivon, voor de ingangen naar 
het binnenterrein de Liroka-
poorten gerealiseerd. 

boven: het Nivon-gebouw met een van de poorten
midden: Liroka visitekaartje

onder: de plek voor het tulpenkunstwerk

foto’s en tulpen aan de Crooswijkse Rotte 
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foto- en filmavond - portretten en lievelingsplekken rondom de Linker 
Rotte Kade in de zomer van 2010, door Liroka

 workshop 2 ‘portret’
Liroka lievelingsplekken

‘We kwamen een jaar of 15 
geleden in ons huis wonen, 
hier aan de rand van Crooswijk.
Vooral het uitzicht beviel ons: 
aan de ene kant het water 
van de Rotte, aan de andere 
kant een parkachtig 
binnenterrein.
Wij zijn graag buiten: in het 
park bij de Euromast, 
bijvoorbeeld of in het Kralingse 
bos.’

Clyde: ‘Ik was in die tijd 
process-operator bij de Shell, 
maar ik kreeg een ernstige 
rheuma-aandoening, waardoor 
ik dat werk niet meer kon 
blijven doen.
Ik zat opeens thuis en moest 
bedenken wat te doen.
Maar ik kreeg ook de tijd om 
om me heen te kijken. 

Het begon me op te vallen dat 
er wel wat te verbeteren viel 
aan het binnenterrein. Het 
diende als illegale uitlaatzone 

en er was nauwelijks iets 
voor de kinderen. Een groep 
bewoners had wel iets voor 
elkaar gebokst, maar Urmie en 
ik vonden dat er nog wel het 
één en ander aan te 
verbeteren viel.
 
Enquéte
En zo begon het eigenlijk met 
een enquéte in 2001.’
Urmie en Clyde: ‘We wilden er 
achter komen hoe de 
overige bewoners van het 
complex over de buitenruimte 
dachten. We hebben daarom 
een handtekeningenlijst 
gemaakt en zijn langs alle 
deuren gegaan.

Urmie en Clyde in gesprek met de ontmoeting over Liroka

Liroka
Urmie en Clyde Wallerlei over Liroka
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collage-workshop over lievelingsplekken in het Nivon

workshop 4 ‘collage’
Liroka lievelingsplekken

De meeste reacties waren 
enthousiast, enkelen waren 
sceptisch. Na de zandbak en de 
wipkip zou er niet veel 
meer mogelijk zijn, dachten ze.

We zijn met de handtekeningen 
en de pas opgerichte liroka-
bewonersgroep voor een 
kindvriendelijk en leefbaar 
binnenterrein naar 
deelgemeente Kralingen-
Crooswijk gegaan. 
Onze aanvraag werd door de 
toenmalige portefeuillehoudster 
Henny Ten Hoven serieus 
genomen en zij beloofde ons er 
wat mee te doen. 

Het ophogen en inrichten van 
het hele binnenterrein was in 
2002 een feit. Dit geweldige 
resultaat en de bloeiende 
bewonersgroep kwam de 
toenmalige wethouder van 
der Tak ter ore en hij bracht 
een werkbezoek aan de Linker 
Rottekade.

handtekeningenlijst, inrichtingsplan voor het binnenterrein en 
krantenknipsels over Liroka

Urmie en Clyde Wallerlei over Liroka
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collage-workshop over lievelingsplekken in het Nivon

workshop 4 ‘collage’
Liroka lievelingsplekken

Ik denk dat dat eigenlijk altijd 
zo gaat met dit soort dingen. 
Het zijn golfbewegingen.’
Clyde: ‘Ik was toe aan een 
break, aan andere dingen. Ik 
heb vanaf 2003 een aantal 
talenstudies opgepakt en 
ik heb via een studie bij 
fytotherapeuten een praktijkje 
met kruidengeneeskunst 
opgezet. Dat deden mijn opa 
en mijn 
vader ook al en ik kon er nu 
mee verder. Dat bevalt me 
allemaal nog steeds heel goed.’

Urmie en Clyde: ‘Maar we 
zagen wel dat het weer een 
rommel werd om ons heen en 
zo willen we niet wonen.
Er vertrokken wat oudere 
bewoners en er kwamen 
nieuwe jonge enthousiaste 
mensen voor in de plaats.
Zij hadden ook kinderen, net 
als wij toen wij hier kwamen 
wonen. Door een aantal van 
die positieve nieuwkomers zijn 

Er werd kortom veel 
gerealiseerd middels Opzoomer-
activiteiten en een collecte 
in de buurt. We hebben heel 
wat huiskamer-bijeenkomsten 
gehad om te bepraten hoe 
alles voor te bereiden en te 
coördineren.   

Er zijn prachtige speeltoestellen 
neergezet en we hebben 
tuintjes aangelegd. We hebben
zitplekken met overkapping 
aangevraagd aan de rayon-
manager Mac Donald van PWS 
en die zijn er gekomen.
In de PWS-krant verscheen 
zelfs een artikel met als titel 
“Van hondenuitlaat-plaats tot 
speelparadijs”.

Pauze
Maar na een tijd ontstonden er 
wrijvingen. Wij vonden het 
toen genoeg, hadden er al veel 
tijd en energie in gestopt en 
kozen voor ons gezin. 

Urmie en Clyde Wallerlei over Liroka
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de collage-resultaten

collages van de bewoners
Liroka lievelingsplekken

we vanaf 2008 weer opnieuw 
begonnen.
 
De renovatie
Onze huizen in ons complex en 
in de buurt begonnen ook 
steeds meer gebreken te 
vertonen: tocht, schimmel, hier 
en daar onveilige leuningen op 
de galerijen en de balkons. 
Samen met de bewoners van 
nog twee woningblokken hier 
in de omgeving zijn we toen bij 
PWS aan de bel gaan trekken.
PWS heeft goed geluisterd en 
dat heeft uiteindelijk tot een 
fantastisch grote renovatie 
geleid. Er kwamen nieuwe 
ramen, nieuwe leuningen, een 
grondige ingreep die heel veel 
heeft verbeterd.
 
De laatste jaren
Vervolgens is het vernieuwde 
liroka-team zich gaan richten 
op het onderhouden van het 
binnenterrein en het 
organiseren van activiteiten, 

boven: het uitzicht op de Rotte
midden: beplanting van het binnenterrein

onder: Liroka-foto-expositie

Urmie en Clyde Wallerlei over Liroka
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collages van de bewoners
Liroka lievelingsplekken

de collage-resultaten

zoals gezellige feestjes en 
kamperen op het binnenterrein.
“Vrijwillig, betrokken en met 
onderling respect”, dat is het 
Liroka-motto.

We zochten ook naar partners, 
naar vrienden. We wilden 
niet meer alles alleen met de 
bewoners regelen. In het Nivon 
hebben we die samenwerking 
anderhalf jaar geleden 
gevonden. De medewerkers 
waren enthousiast over onze 
plannen en dat heeft tot een 
prima samenwerking geleid. 

Gezamenlijke evenementen op 
het binnenterrein, natuurlijk de 
kunstprojecten voor de Liroka-
poorten met “de ontmoeting”, 
de kunstenaars Ron Blom 
en Willem van Hest, en de 
workshops met bewoners en 
een aantal nivonners, die 
daaraan vooraf gingen.
Ons stukje aan de Linker Rotte 
Kade werd namelijk steeds 

vergeten en ook daar wilden we 
wat aan veranderen met 
de Liroka-poorten.
En dat is nu dus ook gelukt!’

Liroka en de ontmoeting

Urmie en Clyde Wallerlei over Liroka
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lievelingsplek 
(fotopaneel: Emma en Frank)

lievelingsplek
 (fotopaneel: Alexandra en Cheyenne)
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(fotopaneel: Clyde)
lievelingsplek lievelingsplek

(fotopaneel: Urmie en Jeanet)
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(fotopaneel: Meliha, Hashna, Urmie)
lievelingsplek lievelingsplek

(fotopaneel: liroka-team & de ontmoeting)



28 29

Nivon seizoensopening en bewoners kiezen de ontwerpen

zomerfeest op het binnenterrein met de onthulling van de foto-ontwerpen 
door wethouder Korrie Louwes en de tussentijdse vertoning van de Liroka-
film

presentatie foto-ontwerpen

Het Nivon 
‘Tegenwoordig noemen we 
het Nivon een centrum voor 
natuur en cultuur. Maar al 
voor de oorlog bestond het. 
De huidige naam is in 1959 
voortgekomen uit het Instituut 
voor Arbeidersontwikkeling, 
de Natuurvrienden en de 
Arbeiders-reisvereniging. 

Het Nivon noemt zichzelf wel 
een ‘voor-door organisatie’. 
Mensen die het niet zo breed 
hadden en soms nog niet 
hebben, organiseren van 
alles voor elkaar, meestal op 
vrijwillige basis, waardoor de 
kosten erg laag kunnen blijven. 

Nivon

Er worden in Rotterdam onder 
andere cursussen dansen, 
naaien, koken en computeren 
gegeven, er zijn lezingen over 
natuur, filosofie en popmuziek 
en er zijn gespreksgroepen om 
de Nederlandse taal te oefenen.

Per jaar organiseert het Nivon 
landelijk meer dan 1500 
activiteiten, van kinderkamp 
tot seniorennetwerk, 
van het lange-afstands-
wandelpad Pieterpad tot 
natuurkampeerterrein. En 
we zijn aangesloten bij het 
internationale netwerk van 
natuurvriendenhuizen. 

Jacqueline van het Nivon in gesprek met de ontmoeting

Jacqueline over het Nivon en LiroKa
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zomerfeest op het binnenterrein met de onthulling van de foto-ontwerpen 
door wethouder Korrie Louwes en de tussentijdse vertoning van de Liroka-
film

Nivon seizoensopening en bewoners kiezen de ontwerpen
presentatie foto-ontwerpen

El Salvador comité
Mijn eerste contact met het 
Nivon was in 1981. Ik zocht 
toen naar ruimte voor een 
benefiet-kunstveiling voor het 
El Salvador comité. Ik vond 
dat in dit oude schoolgebouw 
in ruil voor een paar 
vrijwilligersdienstjes. 
Later, in de jaren negentig, 
deed ik hier opnieuw wat 
vrijwilligerswerk, en ik was ook 
korte tijd lid van het bestuur.

In 2000 werd ik gevraagd om 
in te vallen voor de vormgeving 
van de jubileum-uitgave van 
het tijdschrift de Toorts; het 
Nivon bestond 75 jaar. En dat 
is langzamerhand een full-
time-baan geworden. Heel 
afwisselend werk, dat me nog 
steeds goed bevalt.

Liroka
Een jaar of drie geleden 
werden we door de Liroka-
bewonersgroep benaderd om 

samen de buurt te verbeteren 
en activiteiten te organiseren. 
Gezamenlijke feesten op het 
binnenterrein bijvoorbeeld.

Wij vonden, net als Liroka, dat 
het idioot was dat er van alles 
verfraaid werd aan de Rotte, 
maar dat ons stukje daar steeds 
buiten viel. Er werd al over ‘het 
verdomhoekje’ gesproken.
Zo is het idee ontstaan om hier 
iets opvallends te doen. Zodat 
ook dit deel van de Crooswijkse 
Rotte er mooi uit komt te zien 
en een eigen gezicht, een eigen 
identiteit, krijgt.

De ontmoeting
Het Nivon kende ‘de 
ontmoeting’ al van een aantal 
andere kunstprojecten, die 
jullie onder meer in ons 
gebouw deden. Zoals ‘jong en 
oud’, waarbij oudere Nivon-
vrijwilligers en buurtbewoners 
uit Crooswijk en kinderen van 
een basisschool in Kralingen 

Jacqueline over het Nivon en LiroKa
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elkaar via interviews en 
tekeningen leerden kennen. 
Dus jullie leken ons de juiste 
mensen om samen met Liroka 
en het Nivon aan de slag te 
gaan met de gezamenlijke 
Liroka-kunst-poorten. 

Je ziet nu ook dat een dergelijk 
project een sneeuwbal-effect 
heeft. Het tulpen-kunstwerk 
komt in een perkje te staan, 
dat als hondenuitlaatplek wordt 
gebruikt. Dat begint mensen 
dan ook te storen en daar 
wordt actie op ondernomen.
Een mooi voorbeeld van de 
bewustwording en emancipatie 
die het Nivon nastreeft.’

Jacqueline over het Nivon en LiroKa

Als sneeuwbal-effect wordt ook 
de derde Liroka-poort uitgelicht.

Het gevelkunstwerk van 
kunstenaar Nelis Oosterwijk bij 
het Nivon-centrum is door giften 
van Nivon-leden in 2009 tot 
stand gekomen.

portretten

Jacqueline
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portretten

Clyde Mahella, Fernando, Hans, Lydia

portretten
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Urmie

portretten

Cheyenne, Hashna, Jeanet, Elisa

portretten
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Emma, Jeremy, Jordy, Wendy

portretten

Redouan

portretten
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Trinidad, Nissa, Meliha, Frank

portretten

Toos

portretten
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Anna

portretten

Wim, Ron, Willem

Willem: ‘Heel mijn leven heb 
ik al portretten getekend 
en geschilderd. Sinds kort 
gebruik ik deze techniek, alleen 
waterverf, voor de Lirokezen, 
de Nivonners en hier, op deze 
pagina, voor Wim van de film en 
voor ons, de ontmoeting.’

portretten
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boven: ‘wereldtulpen uit Rotterdam’, basisschool De Bavokring
midden: muurschildering seniorencomplex Dordrecht

onder: ‘de ontmoeting in Schiedam’, workshops en tentoonstelling

‘de ontmoeting’  
verschillende projecten

Het ontstaan van ‘de 
ontmoeting’
Ron: ‘Onze eerste ontmoeting 
was op de Oostzeedijk. 
In 2005. In opdracht van 
deelgemeente Kralingen-
Crooswijk was ik bezig met een 
serie kunstenaarsportretten. 
Een van mijn eerste mini-
documentaires voor het open 
kanaal, Rotterdam-TV. Dat jaar 
heb ik ook met Wim Wiegmann 
Wijk-TV opgericht.  

Duik in de dijk
Willem was daar bezig met 
een muurschildering. Dat was 
het resultaat van kunstwerken 
die kinderen van basisschool 

‘de ontmoeting’  

“de kleine wereld” samen 
met hem en een stagiaire 
hadden gemaakt. Het was 
onderdeel van een veel groter 
project, “duik in de dijk”, dat 
tot doel had de Oostzeedijk 
te verbeteren. Daar is verder 
weinig van terecht gekomen.’

Willem: ‘Ik was pas in Kralingen 
gaan werken. Ik woonde 
er al lang, maar had steeds 
mijn atelier elders gehad. 
Nu ik er woonde én werkte 
vond ik het tijd een flink 
project te realiseren in mijn 
deelgemeente. Aan “duik in de 
dijk” werkte ook Trix Berkhout 
mee en zij had al een aantal 

links: Wijk-TV op het Schuttersveld
rechts: de muurschildering aan de Oostzeedijk van Willem

Ron & Willem over hun passie en projecten 
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wereldtulpen

de collages voor het grote tulpen-kunstwerk worden door de Liroka-
kinderen gemaakt

workshop tulpen plakken

projecten in de buitenruimte 
gedaan. Ik heb Ron en haar 
erbij gevraagd om samen 
kunst zichtbaar te maken in de 
deelgemeente. 

Kunstroute
Ik dacht eerst aan een soort 
simpele kunstroute. Maar 
toen ik met mijn ideeën naar 
de eerste cultuurscout van 
Kralingen Crooswijk ging, 
Wieneke Verweij, veranderde 
dat plan. Het werd ambitieuzer. 
Na maanden schrijven, Trix 
was ondertussen de stad uit 
verhuisd, hadden we ons 
plan. En in 2006 stond de 
portefeuillehouder van cultuur 

op een tafel in de Annastraat, 
vlak bij mijn atelier, om 
dat, wat toen project “de 
ontmoeting” heette, te openen. 
We hadden het portret als 
thema, het gezicht is immers 
essentieel bij een ontmoeting. 
En we betrokken ateliers en 
galeries, maar ook winkeliers 
en café’s. Er was natuurlijk 
veel beeldende kunst, maar er 
was ook een mode-optocht, 
workshops, er werd uitgebreid 
in de straten gegeten en 
gedronken, er waren dichters 
en concerten. We hadden 
ook met studenten en een 
bewonersgroep contacten 
gelegd. 
Na die drie dagen in juni, 
in Kralingen-Oost, vonden 
we dat we wat moesten 
opschuiven in de deelgemeente 
en in het najaar hebben 
we, samen met scholen, 
een bewonersvereniging, de 
bibliotheek en het Nivon in 
Kralingen-west en in Crooswijk 
nog een festivalletje opgezet.

een overzicht van het eerste project van de ontmoeting

Ron & Willem over hun passie en projecten 
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de collages voor het grote tulpen-kunstwerk worden door de Liroka-
kinderen gemaakt

wereldtulpen
workshop tulpen plakken

Samenwerken en verbinden
Kortom: de ontmoeting deed 
al vanaf het begin waar 
we de afgelopen zes jaar 
steeds mee door zijn gegaan. 
Samenwerken, verbinden 
met ons latere motto: “kunst, 
mens, stad”. Dat zijn we in 
de kunstroutes, die daarna 
elk jaar zijn georganiseerd, 
blijven doen. Ook in onze 
schoolprojecten in Rotterdam, 
Schiedam en Den Haag, 
met de dak- en thuislozen 
van Havenzicht, de senioren 
in Dordrecht en in allerlei 
buurtprojecten, tot en met 
deze Lirokapoorten. We hebben 

zelfs een project gedaan met 
kunstenaars in Slovenië.
De ontmoeting vonden we zo’n 
toepasselijke naam, dat we die 
voor onszelf, als kunstenaars-
duo, zijn gaan gebruiken.’

Ron voor de ontmoeting 
‘In de 80iger jaren studeerde 
ik architectuur in Delft. Maar 
al snel vond ik die technische 
focus op gebouwen te beperkt. 
Ik was geïnteresseerd in hoe de 
gebouwde omgeving het leven 
van mensen beïnvloedt. Om dit 
te onderzoeken ben ik me in 
kunstgeschiedenis en filosofie 
gaan verdiepen. 

links: twee mannen van Havenzicht met de ontmoeting 
rechts: Ron met dochter Eva in de etalage

Ron & Willem over hun passie en projecten 
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de montages die Ron en Willem maakten om een indruk te geven van het 
tulpen-kunstwerk

wereldtulpen
ontwerp

Ook was ik in die tijd naar 
mezelf op zoek, de zin van mijn 
bestaan. 
In de kunst vond ik mijn plek 
om de wereld te onderzoeken.

Mijn kunstprojecten richtten 
zich op mijn eigen leven. 
Grote gevoelens, kleine 
gebeurtenissen. 
Het dagelijks leven. En dan 
kom je al snel terecht op dat 
wat voor velen belangrijk is: 
seks, kindertjes krijgen, de 
vorm en betekenis van je 
leven. Dagelijkse rituelen en 
handelingen. Daar maakte ik 
installaties en performances 

over, bv. in bad met mijn 
dochtertje Eva, in de etalage 
van een galerie.

En ik schilderde mensen in 
hun relatie tot elkaar en hun 
omgeving. Ik maakte de figuren 
abstract, zonder specifieke, 
individuele kenmerken. Het 
werden omtrekken, figuren die 
iedereen zouden kunnen zijn.
Dat soort onderwerpen en 
vragen houden me eigenlijk 
nog steeds bezig.’ 

Willem voor de ontmoeting 
‘Al op de kunstacademie vond 
ik de focus die de meesten 

links: een schilderij van Ron uit 2000
rechts: een deel van de muurschilderingen op het Vredenoordplein 2006

Ron & Willem over hun passie en projecten 
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boven: de collage die Willem maakte van de kinderwerkstukken als 
ontwerp voor het tulpen-kunstwerk
onder: de panelen van het tulpen-kunstwerk

wereldtulpen

hadden op atelier-kunst te 
beperkt. Ik vond dat het 
maatschappelijk iets meer 
moest betekenen. Ik ben erg 
lang op zoek geweest naar 
hoe dat dan zou moeten. Zo 
heb ik meer dan tien jaar in 
een galerie gewerkt, waar ik 
voor mezelf, maar ook voor 
veel anderen iets probeerde te 
betekenen.
Daarna ben ik kunstprojecten 
in het onderwijs gaan doen 
en sinds ‘de ontmoeting’ vind 
ik dat ik precies doe wat ik 
eigenlijk wil: “comunity art”, 
maatschappelijk betrokken 
kunst, waarin anderen altijd 
een aktieve rol spelen.

Soms bepaalt de opdrachtgever 
of bepalen wij, de ontmoeting, 
het thema, het onderwerp. 
Vaak ook zijn de deelnemers 
zelf het onderwerp of 
dragen zij het onderwerp 
aan. Altijd spelen zij een 
aktieve en bepalende rol in 
het uiteindelijke resultaat. 
Ron en ik waken over de 
kunstzinnige vormgeving van 
de eindproductie. 

Kunst voor een verwend 
publiek
Beeldende kunst is een prijzig 
product dat voornamelijk 
bezocht en gekocht wordt 
door vaak verwende mensen, 

links: een deel van een zeefdrukcollage van Willem uit 2009 
rechts: een deel uit een sjabloondruk van Willem uit 2010 

Ron & Willem over hun passie en projecten 
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in de kerstvakantie van 2010 worden de tulpenpanelen uitgezaagd en 
beschilderd

the making of: Wereldtulpen
wereldtulpen

die alles al hebben. Er is een 
vreemde tegenstelling, die vaak 
akelig wringt, tussen meestal 
arme kunst-producenten 
en de bemiddelde kunst-
consumenten. En dat gehengel 
en geslijm werd ik in die galerie 
en op kunstbeurzen op een 
gegeven moment zat.

Soms is het ook lastig om in 
een buurt of op een zwarte 
school te werken. Maar ik 
vind dat die kinderen en 
volwassenen mijn moeite 
veel meer verdienen dan dat 
verwende kunstpubliek. Het 
geeft me veel meer voldoening.
Want ondanks alle mooie 

praatjes zijn er nog veel 
mensen met veel minder 
kansen en mogelijkheden dan 
veel anderen. En zeker in deze 
tijd is het nodig om daaraan 
te werken. En, zoals jij dat 
vaak zegt, Ron, te werken aan 
verbinding, om stigmatisering 
te voorkomen, door samen 
positief bezig te zijn.

Soms heb ik wel eens wat te 
weinig tijd en energie voor 
eigen vrij werk, maar de kunst 
die ik samen doe met andere 
mensen vind ik gelukkig zeker 
zo goed als wat ik in mijn 
eentje doe.’

links: workshop  over identiteit en samenwerking
rechts: collages voor ‘Wereldtulpen uit Rotterdam’ 2008

Ron & Willem over hun passie en projecten 
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in de kerstvakantie van 2010 worden de tulpenpanelen uitgezaagd en 
beschilderd

the making of: Wereldtulpen
wereldtulpen

Creativiteit is niet te 
onderschatten
Ron & Willem: ‘Door het 
ontwikkelen van je creatieve 
vermogens kun je buiten je 
eigen kaders stappen, komt er 
overzicht, wordt het mogelijk 
om aan het werk te gaan met 
al die strakomlijnde kaders, 
die taal— en rekenhokjes, die 
natuurlijk ook nodig zijn. 
Om na te denken over je leven 
en er richting aan te geven. 

Creatief denken, de geest 
laten waaien, buiten de 
kaders denken, maar ook 
het beheersen van creatieve 
technieken en een kunstwerk 

vullen met  betekenis is 
belangrijk. 

Meestal is de eigen identiteit 
en de eigen omgeving het 
onderwerp voor de projecten, 
de workshops en de resultaten, 
meestal gezamenlijke 
schilderijen of een gigantische 
muurschildering. 

Ieder project is een feestje
Ieder project is een feestje 
waarmee je de positieve kanten 
van een gezamenlijk creatief 
project viert.
Vaak, zoals hier bij Liroka 
of een paar jaar geleden bij 
Havenzicht, is een kunstproject 

links: ‘Suriname’ schilderij in dse Nozemanstraat
 rechts: ‘de wereldtulpen uit de Haagse Schilderswijk’ 

Ron & Willem over hun passie en projecten 



58 59

detail: Wereldtulpen
wereldtulpen

de kroon op jaren zwoegen, 
investeren en hard werken van 
alle deelnemers.
We stellen zeker ook eisen 
aan de kwaliteit van het 
eindproduct, dat maakt het 
ook aantrekkelijk voor een 
school of een buurt dat wij 
als professionele beeldende 
kunstenaars meewerken. 
Daardoor zijn deelnemers trots 
op het eindresultaat, herkennen 
ze zichzelf er vaak letterlijk in, 
wordt het gekoesterd en laat 
het ook zien dat je als kind op 
een zwarte school, als senior of 
als dakloze samen met anderen 
iets fantastisch kunt maken.’ 

rechtsboven: de wandschildering voor Havenzicht
r. onder: het logo van de ontmoeting, gebaseerd op gezamenlijke zeefdruk

links onder: ‘de ontmoeting’ in Slovenie (krantenartikel)

Ron & Willem over hun passie en projecten 



60 61

boven: groepsschilderij ‘de Esch’, Kunst in de Wijk
links onder: Fascinatio, ‘sterrenregen’ zelfportretten van kinderen

rechts onder: Willem  & Ron in Slovenie

‘de ontmoeting’  
verschillende projecten detail: Wereldtulpen

wereldtulpen
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een avond eten en een nachtje kamperen op het Liroka-binnenterrein in 
de zomer van 2010 

Liroka kamperen

colofon 

tekst en redactie: de ontmoeting - Ron Blom & Willem van Hest
vormgeving: de ontmoeting - Ron Blom
tentoonstelling collages: de Liroka-kinderen en volwassenen
tentoonstelling ontwerpen voor de tulpenschilderingen en 
fotopanelen: de ontmoeting - Ron Blom & Willem van Hest
‘plek voor iedereen’ - documentaire over de Liroka-poorten: Wim 
Wiegmann - Wijk-TV
geschilderde Liroka-portretten: de ontmoeting - Willem van Hest
fotopanelen ‘lievelingsplek’ - foto’s en collages: de Liroka-kinderen 
en volwassenen - montage: de ontmoeting - Ron Blom

      met dank aan: 
      de deelgemeente Kralingen-Crooswijk 
      gemeente Rotterdam
      de Liroka-bewonersvereniging 
      Nivon, Rotterdam  
      PWS

de Liroka-poorten 

foto’s en tulpen
aan de Crooswijkse Rotte
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