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Beste Rotterdammer,

Je hebt iets unieks in handen: het eerste ‘Echt 
Rotterdams Erfgoed Journaal’, een productie van 
Museum Rotterdam. 

Met deze krant informeren we je over onze collectie 
‘Echt Rotterdams Erfgoed’ en houden we je op de 
hoogte van ontwikkelingen in de stad. Want Rotter
dam is onze stad. Er gebeuren hier bijzondere dingen, 
die je niet snel in andere steden tegen zal komen. 

De collectie danken we aan de Rotterdammers.  
Veel stadsgenoten creëren namelijk de meest  
bij zondere ervaringen en/of bedenken unieke  
initiatieven die enorme impact hebben op Rotterdam  
en Rotterdammers. Ze geven betekenis aan het 
leven, onze stad en het cultureel erfgoed. 

Jij ook? Dan nodigen we jou van harte uit om  
ook onderwerpen en verhalen aan te dragen.  
Voor onze collectie zoeken we altijd Rotterdamse 
spelers en parels om in te lijsten. Rauw, eerlijk,  
van de straat of gepolijst… zolang het uit een  
écht Rotterdams hart komt, maakt het kans. 

Veel leesplezier!

Team Museum Rotterdam
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Het beeldmerk van  
Echt Rotterdams Erfgoed.  

In het midden noteren we het  
officiële collectienummer.

‘We zien dat  
nieuwe ideeën en 
samenwerkingen 

ontstaan als  
mensen met  

elkaar in contact 
komen.’ 

Wat is Echt  
Rotterdams 
Erfgoed?
Vaak denken we bij erfgoed aan iets uit het verleden.
Maar erfgoed heeft ook een betekenis voor het
heden. Het zijn onderdelen van onze cultuur die we
belangrijk vinden en willen bewaren voor de toe
komst.

De waardering voor erfgoed is niet in steen gebeiteld. 
Bovendien legt elke tijdsgeest een eigen nadruk.  
Wat tien jaar geleden belangrijk was, is dat nu  
misschien niet meer. Andersom zien we nu misschien 
iets over het hoofd dat later zeer gewaardeerd wordt. 

Kortom, erfgoed verandert mee met een samen
leving. Als mensen samenkomen, kunnen er 
betekenis v olle activiteiten ontstaan: nieuw erfgoed.
Museum Rotterdam legt dit proces bloot én stimu
leert en ondersteunt nieuwe waardevolle activiteiten.  
Want wij geloven dat erfgoed en cultuur onmisbaar
zijn voor maatschappelijke ontwikkeling. Alle Rotter
dammers kunnen de erfgoedmakers van de toekomst 
zijn.

De collectie ‘Echt Rotterdams Erfgoed’
Sinds het najaar van 2016 werkt Museum Rotterdam
aan Echt Rotterdams Erfgoed, de actieve museum
collectie van de stad. Samen met de deelnemers, 
Rotterdammers, zetten we van alles in beweging in  
de stad en in het museum.

We bestempelen individuen, gemeenschappen en
initiatieven tot Echt Rotterdams Erfgoed. Dit leidt
soms tot verbazing en trots. De bevestiging en 
aandacht die Rotterdammers hierdoor krijgen is  
belangrijk. Daarnaast inspireren we gemeenschappen 
met het werk van andere pioniers in de stad, om zo 
processen in gang te zetten.

Onze werkwijze
Het is een dynamisch proces. We volgen gepassio
neerde Rotterdammers en documenteren hun verhalen 
om geschiedenis en nieuw erfgoed te maken en te 
delen. Dit vormt een rijke inspiratiebron voor anderen.

#0001 Volkswagenbus van Kamen Vladimirov
#0002 Broodfonds Rotterdamsche Gilden
#0003 Burgemeester Aboutaleb
#0004 Dr. Mau, de Sambalman
#0005 Tuinmeester Gerrit Roukens
#0006 Khalid Chennouf
#0007 Richard Shoes
#0008 Rini de Otter †
#0009 Leeszaal Rotterdam West
#0010 West-Kruiskade
#0011 Krachtvrouwen Oude Westen
#0012 Speeltuinvereniging Jeugdveld
#0013 Stadsmariniers
#0014 Huiswerkklas Oude Westen
#0015 Dick de Mooi - Best West Flowers
#0016 Kulturu Shop
#0017 Jinai Looi - Het Zesde Geluk
#0018 Esdra
#0019 Verhalenhuis Belvédère
#0020 Fenmei - Space 101
#0021 Meneer Pang
#0022 Slagerij Schell
#0023 Stichting Humanitas
#0024 Thuis Op Straat (TOS)
#0025 Theater Walhalla
#0026 Rotterzwam
#0027 Dam, Rotterdams geld
#0028 Kapsalon
#0029 Keti Koti Rotterdam
#0030 Stichting Heilige Boontjes
#0031 Groene Groeiplekken
#0032 De Slimme Regenton
#0033 Water Sensitive Rotterdam
#0034 Living Light
#0035 Stichting Vogelklas Karel Schot
#0036 Hogeschool Rotterdam
#0037 BlueCity
#0038 Ted Langenbach
#0039 ss Rotterdam
#0040 Rotterdams Wijktheater
#0041 Dogparade010
#0042 RBV Crooswijk
#0043 Giovanni van Bronckhorst Foundation
#0044 Opzoomer Mee
#0045 FSV de Feijenoorder
#0046 Pauluskerk Rotterdam
#0047 HipHopHuis
#0048 Zomercarnaval
#0049 Afrikaanderwijk Coöperatie
#0050 Café de Schouw
#0051 Straatdokters en verpleegafdeling CVD
#0052 Chantal Arts
#0053 Winne
#0054 Touzani Foundation
#0055 Stichting Ketelbinkie
#0056 Crazy Sexy Cool Festival
#0057 Nico Adriaans Stichting
#0059 Bouwkeet
#0060 Voedselbank Rotterdam
#0061  Niet Graag Een Lege Maag
#0062 Theater Zuidplein
#0063 Morabeza Records
#0064 Concrete Blossom
#0065 Eendracht Festival
#0066 Stichting Helderheid
#0067 Samen & Anders
#0068 Hugo Borst
#0069 Marja van Katendrecht
#0070 Annie Verdoold
#0071 Circus Rotjeknor
#0072 Kijk op de Wijk
#0073 Stichting RoMeO
#0074 Rotterdam Bluegrass Festival
#0075 Jules Deelder †
#0076 Jeugdvakantieland
#0077 São João Rotterdam
#0078 Grounds
#0079 Holi en Divali
#0080 Rotterdamse ReddingsBrigade

De collectie Echt Rotterdams 
Erfgoed (op dit moment)

Verhalencafés & verhalen vertellen
De verhalen uit de collectie van Echt Rotterdams
Erfgoed verdienen een podium. Verhalencafés zijn 
daar een mooi voorbeeld van. Een Verhalencafé is 
geen professionele theatershow, maar een platform 
voor de expressie van culturen en het erfgoed van  
de stad. Rotterdammers delen hier hun verhaal.
Het weerspiegelt hoe we met elkaar samenleven.  
Dat leidt soms tot hele authentieke en oprechte 
verhalen die uitwisseling stimuleren.

Verhalencafés vinden plaats in Museum Rotterdam
én op locaties van de deelnemers van Echt Rotter
dams Erfgoed in de stad. Denk aan een schoenen
winkel, een kookstudio, een speeltuin, of een café. 
De intimiteit van zo’n locatie versterkt de verhalen. 
Daarnaast bevordert dit het contact tussen deel
nemers en zorgt het ervoor dat zij met elkaar kunnen 
meedenken en werken. 

Hoe de actieve collectie van Echt Rotterdams 
Erfgoed werkt
Toen we in 2016 startten met deze manier van 
verzamelen kwamen nieuwe onderdelen voort  
uit projecten waar we op dat moment mee bezig 
waren. Na verloop van tijd kozen we ervoor om 
samen met Rotterdammers te beslissen over de 
selectie van de collectie. De Raad Echt Rotterdams 
Erfgoed speelt hierbij een belangrijke rol.

De Raad Echt Rotterdams Erfgoed beoordeelt de 
nieuwe deelnemers van de collectie die Rotter
dammers aandragen. De lijst blijft groeien, maar 
helaas kunnen we onmogelijk alle aanmeldingen 
opnemen als onderdeel de collectie. Daarom denken 
we met een raad van Rotterdammers na over criteria 
en wijze van benoeming. Deze criteria geven de 
collectie een profiel waarmee we de sociaal- 
maatschappelijke ontwikkeling van de stad onder
steunen. Inmiddels hanteren we de volgende criteria 
(dus wanneer komt iets in aanmerking om Echt 
Rotterdams Erfgoed te worden): 

  Het is echt Rotterdams en dus herkenbaar voor 
Rotterdammers of Rotterdamse gemeenschappen

 Het is actueel
 Het zet zich in voor anderen of de stad
 Het staat open voor verbinding
 Het is inspirerend en pioniert
 Het is verbonden aan gemeenschap(pen)
  Het zet zich in voor de andere gemeenschappen 

die verbonden zijn aan het Echt Rotterdams 
Erfgoed

Verhalenverteller Peter den Hartog vertelt het verhaal van de de Broodvader #0061.

#0047 HipHopHuis
Het HipHopHuis bevordert de Rotterdamse hiphopcultuur en brengt mensen samen voor plezier en passie.

#0058 Breien voor Elkaar
Breien voor Elkaar ziet breien als een sociaalcreatieve bezigheid en breit daarnaast voor het goede doel.

#0070 Annie Verdoold
Met ‘Annie’s Eetclub’ brengt Annie Verdoold twee keer per week ouderen en in eenzaamheid verkerende mensen met 
elkaar in contact.
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