
Anders kijken naar het dagelijks leven in Rotterdam

Geen beteremanier om de
stad en zijn inwoners te le-
ren kennen dan via het
openbaar vervoer. Zeker
een stad als Rotterdam,

met zijnmulticulturele, architectoni-
sche én ov-diversiteit. Bus, tram,me-
tro, en boot: Rotterdam heeft het alle-
maal.

Laat dat maar eens in eenmooi boek
zien, dachten ze bij het openbaar ver-
voerbedrijf van Rotterdam, de Rotter-
damse Elektrische Tram (RET). Van-
daag ziet ‘Check-in Check-uit. RET’ het
licht, een fotoboek vooral, verrijkt met
reportage-achtige verhalen.

Fotograaf Carel van Hees en schrijf-
ster Sanneke van Hassel, ras-Rotter-
dammers allebei, trokken een jaar sa-
men op om, zoals dat zomooi heet, de
stad in woord en beeld te vangen. “Een
heel jaar moest ook wel”, zegt Van
Hees. “Wewilden alle seizoenenmee-
pakken, zodat we het boek zowel met
sneeuw konden laten beginnen als ein-
digen.”

Voor Van Hassel, die verhalende re-
portages maakte van demensen áchter
al die trams, bussen, metro’s en boten,
was het even omschakelen. Normaal
gesproken schrijft zij vooral korte lite-
raire verhalen. “Daar zou ik nooit men-
sen voor gaan bevragen. Nu kon ik dat
wel doen en dat beviel me goed. Ik hou
van omme heen kijken, dit was daar
een prachtige kans voor.”

VolgensVan Hees is lopen demeest
ulitiememanier om een stad te verken-
nen. Te voet, wandelend. “Maar vanuit
een rijdend perspectief is ook heel inte-
ressant. De stad komt op je af en trekt
van je weg. Rotterdam is ook niet zo
groot als NewYork of Londen, je bent
er zo weer in en uit. Daardoor doemt er
voor je het weet weer een nieuw beeld
op.”

OokVan Hassel leerde anders kijken
van al dat gereis in eigen stad: “Het is
filmisch. Je ziet ineens hoeveel er ei-
genlijk nieuw is gebouwd. Dat is wel ty-
pisch Randstad, denk ik: Het gebeurt

waar je bij staat en dan is het weer voor-
uit en verder.”

Hoewel het voortdurend wisselende
aangezicht van de stad op zichzelf al
verleidelijk is voor beelden en letters, is
het toch demens die de doorslag geeft.
Ook in het zich verplaatsende Rotter-
dam: een bellendeman in de stations-
hal, een verliefdmoslimstelletje bij de
tramhalte, een Kaapverdiaanse vrouw
in de busmet een bijbel, een Feyen-

oordshirt tussenmarathonlopers, een
kindmet een honkbalpetje turend door
het raam van bus of tram. Van Hees:
“Als er éénmanier is om het leven te
doorgronden, dan is dat door uit een rij-
dend raam te kijken. Met 176 culturen
naast elkaar is er veel te zien. Achter ie-
dere jas zit een leven.”

Van Hassel: “Je ziet ook nergens zo-
veel verschillendemensen bij elkaar in
één ruimte als in het openbaar ver-
voer.” Ja, ze geloven dat ze dat wel het
meest intrigerend vinden van de bewe-
gende stad: de vluchtige diversiteit. Van
Hees: “We houden er allebei van om
naar de flarden van het leven te kijken.”
Joost van Velzen

Check-in Check-uit. RET. Met fotografie
van Carel van hees en reportages van
Sanneke van hassel. uitgeverij diafrag-
ma. 32,50 euro.

Fotograaf Carel van hees en schrijfster Sanneke van hassel trokken een jaar lang door Rotterdam. Foto CaREl Van hEES
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‘PRIVÉDETECTIVE’ GING OP
ZOEK NAARWARE VERHAAL

de Engelse bernadette Murphy
verhuisde dertig jaar geleden naar
de Provence zonder Frans te spre-
ken, had verschillende baantjes
gehad, maar kwam zeven jaar gele-
den met gezondheidsproblemen
thuis te zitten. Ze wilde wat
omhanden hebben, en begon een
onderzoek naar de periode waarin
Vincent van Gogh in arles
woonde – dat was dicht bij huis en
ze had gemerkt dat er veel
verschillende verhalen de ronde
deden. In eerste instantie haalde ze
haar informatie van het internet en
uit de boeken die ze toevallig kon
vinden, langzamerhand ontdekte
ze ook in de officiële literatuur veel
tegenstrijdigheden.

Murphy begon, zoals ze zelf zegt,
als een detective de zaak te onder-
zoeken. Ze maakte samen met een
architect een reconstructie van
arles in 1888 (in 1944 verwoestte
een bombardement een groot deel
van de stad), maakte een database
van alle bewoners van de stad in
die tijd, en ontdekte uiteindelijk de
‘waarheid’ achter de vraag wat er
precies met het oor van de kunste-
naar was gebeurd. het Van Gogh
museum was enthousiast, en hield
haar primeur zelfs in de wandel-
gangen geheim tot de publicatie
van haar boek ‘Van Goghs oor -
het ware verhaal’, tegelijk met de
opening van de tentoonstelling
(uitgeverij hollands diep, 24,99
euro).

op de zelfportretten met verband
lijkt het alsof Van Gogh zijn rech-
teroor mist, terwijl in de literatuur
en op het briefje van dokter Rey
over zijn linkeroor wordt gespro-
ken. Dit mysterie is snel opgelost:
bij het maken van een zelfportret
gebruiken kunstenaars een spiegel,
ook Van Gogh, en zo werd het
linkeroor vanzelf het rechter.

LINKER- OF RECHTEROOR?

Emile Schuffenecker, ‘Man met pijp’
(naar Van Goghs zelfportret), ca. 1892-
1900. bEEld Van GoGh MuSEuM

ROTTERDAM VANUIT HET OPENBAAR VERVOER

‘Het is filmisch, je ziet
ineens hoeveel er eigenlijk
nieuw is gebouwd’


