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‘André Rieu van
orgel’ viert feest

Veertig jaar organist van Breepleinkerk

Veertig jaar zit Martin Mans, de
vaste organist van de Rotter-
damse Breepleinkerk, achter het
orgel. Een jubileum dat hij mor-
gen viert op het grootste orgel
van Nederland, op het orgel van
de Laurenskerk. 

Nico de Vries
Rotterdam

Ze noemen hem ‘de André Rieu
van de orgelmuziek’. Martin Mans
vindt die vergelijking wel zo pas-
send. ,,Ook ik maak graag muziek
voor een breed publiek. Orgelmu-
ziek dichtbij de mensen brengen is
mijn passie’’, zegt de man die
veertig jaar geleden als 12-jarige
een vaste aanstelling kreeg in de
dorpskerk van Melissant, zijn ge-
boortedorp op Goeree-Overflak-
kee. Vandaar bracht de orgelmu-
ziek Mans uiteindelijk naar Ca-

nada, Zuid-Afrika en Australië, in
het voetspoor van de emigranten
uit de jaren 50. ,,Zij en hun naza-
ten komen naar mijn concerten.
Heel bijzonder. Ik ervaar die con-
certen als hoogtepunten in mijn
muzikale carrière.’’ Meerdere ke-
ren per jaar reist hij af naar het Ca-
nadese Ottawa, waar Mans diri-
gent is van het mannenkoor The
Voice of Liberty.
In Rotterdam is Mans sinds 1995
de vaste bespeler van het orgel van
de Breepleinkerk. Een kerk die
hem na aan het hart ligt, ook al
wordt er sinds een jaar of drie geen
gereformeerde zondagsdiensten
meer gehouden. ,,Maar voor de
driewekelijkse zangdiensten ko-
men de mensen van heiden en
ver.’’ ’sWerelds bekendste organist
organiseert met regelmaat bene-
fietconcerten voor deze kerk op
Zuid. ,,Voor het onderhoud van

het gebouw, waar tijdens de
Tweede Wereldoorlog op de zol-
der boven het orgel drie Joodse ge-
zinnen zaten ondergedoken’’. 
De gedreven musicus is het jaar
rond bezig met muziek. Hij geeft
per jaar 250 concerten en is diri-
gent van vier mannenkoren en
drie kleinere vocale ensembles. 
In 2010 kreeg Martin Mans voor
zijn verdiensten een ridderorde.
Een ander hoogtepunt in zijn
loopbaan, zegt de organist die
meer dan 500 cd’s op zijn naam
heeft staan, waarvan één een pla-
tina en twee de gouden status kre-
gen. Voor zijn jubileum heeft hij
een cd uitgebracht met de titel
Rust.

Het concert begint morgen om
20.00 uur. Kaartverkoop bij de Lau-
renskerk. Reserveren: www.martin-
mans.nl of 06-25391903.
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� Met een persleiding moeten problemen zoals in de Margriet -
straat voorkomen worden. ARCHIEFFOTO FRANK DE ROO

Brand in Tropicana
verpest ‘zwamoogst’
ROTTERDAM In de kelders van
het voormalig zwemparadijs Tro-
picana heeft in de nacht van
maandag op dinsdag een brand
gewoed.
,,Een enorme tegenslag voor de
ondernemers’’, aldus Diana van
Ewijk van BlueCity010, dat vorige
week nog de Ketelbinkieprijs
won.
Hoe het vuur kon ontstaan, is

onduidelijk. Niemand raakte ge-
wond. Wel is er veel rookschade,
weet Van Ewijk, die uren de kel-
ders niet in mocht van de brand-
weer. Hij noemt het een ‘grote
troost’ dat er slechts materiële
schade is ontstaan.

BlueCity010 is de nieuwe be-
stemming van het voormalige
zwemparadijs Tropicana, dat nu is
gevuld met milieuvriendelijke
bedrijven.
RotterZwam is een van de ge-
dupeerden, meldt het padden-
stoelenbedrijf. ,,Onze ruimte is
bedekt met roet’’, schrijft zij op
Twitter.
De brandweer heeft het pand
aan de Maasboulevard gelucht.
Dit kwam voor de oogst van de
zwammen van RotterZwam te
laat.
Voorlopig kan het bedrijf geen
zwammen, growkits en broed aan
haar klanten leveren.

Bewoners willen geld
van gemeente voor hun
experiment tegen paalrot
ROTTERDAM Bewoners van het
Rotterdamse Kleiwegkwartier
gaan eigenhandig de strijd aan
tegen het grillige grondwater, zo-
dat hun huizen gevrijwaard blij-
ven van paalrot. De bewoners
vragen de gemeente vanavond
geld voor een nieuwe persleiding
en een pomp om het grondwater
beter op niveau te houden.
Droogvallen is funest voor de
heipalen waardoor de woningen
verzakken.  
Bewoners Jelle Feenstra en Ro-
lien van der Laan meten drie keer
per week de grondwaterstand op
tientallen punten in hun wijk. Zij
wonen in de Bloemenbuurt in
het Kleiwegkwartier. In de Lis-
bloemstraat zijn huizen verzakt
vanwege verrotte funderingen. In
de Margrietstraat moesten hui-
zen tegen de vlakte. Dat is te
voorkomen bij een ander grond-
waterbeheer. 

Idee
Eind 2016 kwam Feenstra op het
idee om het water van de grond-
waterbemaling voor rioolwerk-
zaamheden in de Ceintuurbaan
niet te lozen in de riolering, maar
te pompen in de infiltratie-drai-
nageleidingen (ID-leidingen) van
de Bloemenbuurt. In droge peri-
oden is aanvoer van oppervlakte-

water de enige mogelijkheid om
het grondwater op het gewenste
peil te houden.
De gemeente staat dat experi-
ment toe. Op 27 maart zijn die
ID-leidingen van de Bloemen-
buurt Oost verbonden met de
westelijke straten.
Rolien van der Laan heeft zes-
tien peilbuizen in voor- en ach-
tertuinen gemeten. Wat blijkt?
,,Het aansluiten van straatkolken
op de ID-leidingen zorgt ervoor
dat regenwater in de bodem
wordt vastgehouden. Het afge-
koppelde hemelwater bij de wo-
ning van Jelle Feenstra aan het
Irisplein werd zelfs volledig in de
bodem ‘geborgen’.
Feenstra is opgetogen over de
resultaten. ,,Wij als bewoners
hebben bewezen dat het grond-
waterprobleem op te lossen is
met infiltratie van oppervlakte-
water via een persleiding en een
pomp aan het oppervlaktewater.
Die pomp kan het tekort van
grondwater regelen in een goede
stand voor de houten fundering
van woningen. We willen wet-
houders en raadsleden laten zien
dat het menens is met onze wijk.
Het gaat om ongeveer 900 wo-
ningen. Onheil zoals bij de Mar-
grietstraat moet voorkomen wor-
den.’’


