
	

Q&A Nicole van Dijk 
Conservator en projectleider Echt Rotterdams Erfgoed 

 
Wie ben je en wat doe je binnen het museum? 
Ik ben Nicole van Dijk, opgeleid als antropoloog en vormgever. Sinds 7 jaar werk ik bij 
Museum Rotterdam als conservator en projectleider Echt Rotterdams Erfgoed.  
 
Kun je uitleggen waar Echt Rotterdams Erfgoed voor staat? 
Echt Rotterdams Erfgoed is een verzameling van objecten, mensen of activiteiten die een 
belangrijke en inspirerende rol spelen in de stad van nu. Met andere woorden: het is de 
'actieve' collectie van de stad. Op dit moment hebben we circa 50 onderdelen in de collectie. 
Ieder Erfgoed krijgt een nummer en een keurmerk. De ontwikkelingen van deze persoon, 
gemeenschap of object worden door het museum op de voet gevolgd.  
 
Waarom is Museum Rotterdam met dit project gestart? 
Museum Rotterdam vindt het belangrijk niet alleen zijn rijke historische collectie te tonen, maar 
ook het hedendaagse Rotterdam te presenteren. Om deze reden vertelt het museum, naast de 
verhalen van toen, ook de verhalen van 'nu' aan de hand van objecten en portretten van 
'echte' Rotterdammers. Deze (actieve) hedendaagse collectie noemen we: Echt Rotterdams 
Erfgoed.  
 
Waar kom ik Echt Rotterdams Erfgoed tegen? 
De actieve collectie van Museum Rotterdam is overal. Van Rotterdam Noord tot ver in Zuid. 
Overal kom je personen, bedrijven en objecten tegen die een keurmerk hebben ontvangen. 
Van Amina Hussen (Echt Rotterdams erfgoed 0011) die zich, onder de naam Krachtvrouwen 
Oude Westen, richt op vrouwen in de wijk die een steuntje in de rug kunnen gebruiken tot Dr. 
Mau die onder de noemer 'De Sambalman' (Echt Rotterdams erfgoed 0004) zelfgemaakte 
sambal verkoopt.  
 
Wat is de Week van het Echt Rotterdams Erfgoed? 
Om iedereen kennis te laten maken met dit project, organiseert Museum Rotterdam van 28 
september t/m 6 oktober de week van het Echt Rotterdams Erfgoed. Tijdens deze week 
kunnen alle Rotterdammers (en niet Rotterdammers) de actieve collectie van Museum 
Rotterdam zien, horen, proeven en beleven op diverse locaties in de stad.  
 
Welke activiteiten staan er op de planning? 
Schuif aan bij het Verhalencafé XL, laat je inspireren door de (levens)verhalen van 
Rotterdammers en verrassen door een spetterend optreden van rapper Winne. Neem deel 
aan een ERE Workshop, bezoek een sportieve voetbalclinic of ga naar de dogparade waar 
dé meest Rotterdamse hond van de stad als Echt Rotterdams Erfgoed wordt bestempeld. 



	

Voordat deze activiteiten beginnen, openen we de feestelijke week met de boeklancering 
van Echt Rotterdams Erfgoed, deel 1 - 55 doorzetters, aanpakkers en verbinders.  
 
Kun je ons iets meer vertellen over het eerste Echt Rotterdams Erfgoed boek? 
Het jaarboek Echt Rotterdams Erfgoed, deel 1 geeft een beeld van het huidige verhaal van de 
stad. Samen laten de 55 deelnemers zien wat er nu speelt in de stad. We spreken over 
Deel 1, want uiteraard blijven we samen met Rotterdammers op zoek gaan naar nieuw Echt 
Rotterdams Erfgoed! Onze stad is zo’n rijke bron aan verhalen! 
 
wat staat er centraal in het boek: 
Centraal staan de mensen en gemeenschappen die zijn opgenomen in de collectie met hun 
verhaal of de rol die zij in de stad spelen. Wat zij delen is dat zij allemaal de stad verder willen 
helpen. Daarnaast koppelt Museum Rotterdam iedere deelnemer aan een historische 
voorganger. Zo worden verhaallijnen in de stad zichtbaar en zien we dat hedendaagse 
ontwikkelingen voortkomen uit het rijke verleden van de stad.  
 
Welk initiatief / welke persoon wil jij erg graag toevoegen aan het ERE collectief? 
Heel graag zie ik Vogelklas Karel Schot opgenomen in deze collectie. Een bijzonder 
Rotterdams initiatief met een inspirerende ontstaansgeschiedenis. Een organisatie die vooral 
door vrijwilligers wordt gerund; Rotterdammers die met hart en ziel 10.000 vogels per jaar 
opvangen op het Afrikaanderplein.  
 
 


