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Rotterdam,
gemaakt met
Volkskracht
Rotterdam heeft Volkskracht. Noem het organisatietalent,
ondernemingsdrang of liefdadigheid, het is een feit dat de
Rotterdammer graag iets voor zijn stadsgenoten over heeft. Dat blijkt
wel uit alle plannen, projecten, organisaties en a ctiviteiten die je op
alle plekken in Rotterdam tegenkomt. Volkskracht is overal.
De Rotterdamse cargadoor Willem Simon Burger (1853–1933) vond
bijna honderd jaar geleden dat er een fonds moest komen voor
Rotterdammers met Volkskracht. Zijn inzet: ‘Bevordering van den
geestelijken en lichamelijken welstand der mingegoede bevolking van
Rotterdam’. Een ruime doelstelling die Volkskracht en alle inmiddels
gelieerde stichtingen nog steeds in staat stelt om donaties te doen op
een breed terrein en aan zeer uiteenlopende projecten. Het maakt
daarbij niet uit of de aanvrager nu arm of rijk is, jong of oud, links of
rechts, Volkskracht is er voor iedereen.
Verhalen achter deze goede doelen zijn opgetekend in dit jaarverslag.
Het gaat om een selectie, maar samen maken ze duidelijk: Rotterdam
is gemaakt met Volkskracht.
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Wie zijn wij?
Wat voor het gemak ‘Volkskracht’ wordt genoemd, bestaat
uit in totaal twaalf stichtingen. Oorspronkelijk waren er
Stichting Bevordering van Volkskracht, voor aanvragen
gedaan door rechtspersonen, en Stichting Bekker-la BastideFonds voor aanvragen gedaan door individuele personen.
Beide stichtingen hebben hun eigen bestuur en secretariaat.
Vervolgens sloten de J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting
Kleijn van Willigen-Goddard, de Van Leeuwen Van Lignac
Stichting, Stichting Ivo Opstelten Fonds en Stichting
Neyenburgh aan bij Volkskracht. De voormalige Stichting
H.M.A. Schadee-fonds en de voormalige Stichting Swartvan Essen hebben hun vermogen ingebracht in Stichting
Bevordering van Volkskracht. Het secretariaat van al deze
stichtingen wordt g ezamenlijk gevoerd. Ook zijn de
bestuursleden van Volkskracht de bestuursleden van deze
stichtingen, met uitzondering van Stichting Bekker-la
Bastide-Fonds.
Volkskracht zelf richtte Stichting Volkskracht Historische
Monumenten op, die inmiddels vijftien monumentale
panden beheert, en Stichting Volkskracht Natuur
monumenten, die de eigenaar is van het terrein waarop
Trompenburg Tuinen & Arboretum gevestigd is.
Aan Stichting Bekker-la Bastide-Fonds werden de vermogens
toevertrouwd van het Prinses Margrietfonds (Nationaal
Monument voor de Koopvaardij), Stichting E. Deddes Fonds,
Stichting Maria Moll, Stichting Mevrouw Blom-Mourits
Fonds en Stichting De Lodewijk Pincoffs S tudiebeurs.
Tot slot zijn er drie stichtingen verantwoordelijk voor het
beheer van alle beleggingen van voornoemde stichtingen:
Stichting Administratiefonds Rotterdam, Stichting
Administratiefonds Volkskracht en Stichting New Horizon.
Stichting Bevordering van Volkskracht is een vermogensfonds. Het geld dat in 1923 door de oprichter van Volkskracht, Willem Burger, ter beschikking is gesteld, wordt
belegd. Uit de opbrengsten hiervan doet Stichting Bevordering van Volkskracht uitkeringen – volgens de doelstelling
die Burger heeft bepaald. Vrij vertaald: het leven van de
Rotterdammers verbeteren. Ook de gelieerde stichtingen
hebben ieder een specifieke doelstelling die vanuit hun

eigen invalshoek ten doel heeft het verbeteren van het
leven van Rotterdammers. Een uitzondering hierop is de
J.E. Jurriaanse Stichting die landelijk mag opereren, doch
waarbij de nadruk ligt op de provincie Zuid-Holland, en
het (landelijk) bijdragen aan drukkosten van boeken.
De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds verleent steun aan
individuele personen in de stadsregio Amsterdam of
Rotterdam. Aanvragen gaan via bemiddeling van het
maatschappelijk werk. Voorts wordt steun verleend aan
personen die s tuderen in Rotterdam of Amsterdam.
Om haar doelstelling te bereiken is Volkskracht afhankelijk
van initiatieven uit de stad. Daarom kunnen Rotterdammers
met een goed initiatief rekenen op steun. In De ijsprinses en de
altviool staan weer prachtige voorbeelden van hoe Rotterdam
is gemaakt met Volkskracht. Van Mandy van den Dries, die
via het Ivo Opstelten Fonds steun krijgt om haar droom waar
te maken ooit wereldkampioen op de kunstschaats te
worden, tot de Speeldernis, waar kinderen ook tijdens de
coronacrisis heerlijk buiten konden ravotten en lekker vies
konden worden. En van Roman Spitzer, die via de Stichting
Kleijn Van Willigen-Goddard de beschikking kreeg over een
vierhonderd jaar oude Brensi altviool, tot Samen 010, die
steun krijgt om met het project Budgetmaatjes mensen te
helpen hun financiële nood te boven te komen. Ook een
inmiddels niet meer uit de stad weg te denken evenement
als Festival Circusstad ontvangt financiële steun vanuit de
Volkskracht-familie, net als instellingen als Hotspot Hutspot
en zorginstelling Aafje, die coronahuisjes inrichtte zodat
familiebezoeken ook tijdens de heftige coronacrisis konden
blijven door lopen.
Zoals altijd worden in dit jaarverslag slechts enkele van de
803 toegekende projecten/individuen uitgelicht die de
Volkskracht-familie ondersteunt. Daarnaast wordt van elke
donerende stichting een kort profiel gegeven, inclusief het
aantal aanvragen en de uitgekeerde bedragen.
Met dit jaarverslag – en overigens ook met de website
www.volkskracht.nl – streeft Volkskracht er naar om de
maatschappelijke vraag naar transparantie te beantwoorden
en een helder inzicht te geven in het beleid en de
verrichtingen van haar stichtingen. Wij hopen dan ook
dat het jaarverslag voldoende informatief is en u uitnodigt
tot lezen.
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Bestuurszaken
2019/2020
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Binnen de Volkskracht-groep gebeurde er op bestuurlijk
gebied in 2019/2020 het onderstaande. In dit overzicht zijn
ook de personele mutaties per 1 juli 2020 opgenomen.
•

•

•

Het afgelopen verslagjaar is het regulier overleg met
de vijf verschillende besturen, die gezamenlijk de
twaalf stichtingen van de Volkskracht-familie besturen,
voortgezet. Dit overleg zorgt voor een goede samen
werking tussen alle Volkskracht-entiteiten. Vanwege
de beperkingen door de coronamaatregelen is er sinds
maart digitaal vergaderd.
De heer mr. Maarten Cornelis de Voogd is in 2020
komen te overlijden. Zijn functie als bestuurslid van
Stichting Bevordering van Volkskracht, J.E. Jurriaanse
Stichting, Stichting Kleijn van Willigen-Goddard, Van
Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Neyenburgh
en Stichting Ivo Opstelten Fonds zal vooralsnog niet
worden ingevuld.
De heer drs. Dick Verbeek is per 1 juli 2020 afgetreden
als secretaris van Stichting Administratiefonds
Rotterdam, Stichting Administratiefonds Volkskracht
en Stichting New Horizon.

•

•

•

•

De heer drs. Gijs van Lookeren Campagne heeft de
functie als secretaris van Stichting Administratiefonds
Rotterdam, Stichting Administratiefonds Volkskracht
en Stichting New Horizon van de heer drs. Dick
Verbeek overgenomen.
Mevrouw drs. Susan Raaijmakers heeft haar functie
als secretaris van Stichting Volkskracht Historische
Monumenten neergelegd. De heer Willem van Vliet
neemt tijdelijk de functie van secretaris waar tot er
een nieuw bestuurslid is aangetreden.
Mevrouw Vera van den Berg-Vollebregt is in juni 2020
met pensioen gegaan, zij verrichte in dienst van
NautaDutilh jarenlang diverse notariële zaken voor
Volkskracht. Het bestuur van Volkskracht is Vera van
den Berg zeer erkentelijk voor haar bijdrage.
Mevrouw Jacqueline Vliegenthart is per 1 juli 2020
gestopt met de functie als administrateur op het
secretariaat. Er is een vacature uitgezet voor een
(senior) financieel medewerker.

In memoriam Maarten de Voogd

Op 31 juli 2020 overleed ons bestuurslid
Maarten de Voogd. Wij blijven geschokt
en met een machteloos gevoel achter.
Maarten leed aan en onder depressies.
In het voorjaar van 2018 maakten wij voor
het eerst mee dat Maarten een andere,
donkere kant had. Hij voelde een
depressie aankomen en kon het gevoel en
hetgeen hem te wachten stond goed
onder woorden brengen. Na afwezigheid
van ruim een jaar konden wij hem eind
2019 weer verwelkomen in ons midden.
De oude Maarten was er weer, met een
luisterend oor, messcherpe analyses en
een grote liefde voor de cultuur in onze
stad.
Met zijn bestuurlijke ervaring in de
culturele sector, zijn professionele
achtergrond en zijn liefde voor de
podiumkunsten wist hij als bestuurslid
sinds 2013 menig aanvraag te doorgronden. Met zijn enthousiasme en goede
zorgen wist hij projecten vlot te trekken
en bestuurlijke dilemma’s op te lossen.
En dan kon het ook gaan over onder

werpen waar Maarten minder affiniteit
mee had; juist dan kon hij als relatieve
buitenstaander nuchtere bijdragen
leveren aan onze discussies.
Wij herinneren ons bovendien zijn
sportieve pogingen om passies van
andere bestuursleden te begrijpen tijdens
onze jaarlijkse aanwezigheid op een
zondagmiddag in de Kuip.

Rotterdam verloor een groot kenner van
kunst en cultuur in de stad, die er niet
alleen van genoot, maar ook bereid was
zich avond aan avond in te zetten voor
het behoud ervan.
Volkskracht verloor een kundig en
betrokken bestuurder. Wij missen
Maarten en onze gedachten zijn bij zijn
dierbaren.
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•

•

•

•

•

•

Mevrouw Catharina Maria Kleijn van Willigen-
Goddard is op 30 oktober 2020 op 98-jarige leeftijd
komen te overlijden. Samen met haar echtgenoot,
wijlen de heer Piet Kleijn van Willigen, heeft zij in 2001
de Stichting Kleijn van Willigen-Goddard opgericht.
Een nagedachtenis aan mevrouw Kleijn van WilligenGoddard kunt u lezen op pagina 36 van dit jaarverslag.
Op 24 oktober 2020 is mevrouw Riet van Hoey Smith
overleden. Zij werd beschouwd als een van de grond
leggers van het huidige Trompenburg Tuinen &
Arboretum. De besturen van Stichting Volkskracht
Natuurmonumenten en Stichting Trompenburg zijn
dankbaar voor de lange tijd dat zij haar grote betrokkenheid bij de tuin in woorden en daden heeft getoond.
Het jaardiner voor de bestuursleden van de Volkskracht
stichtingen, de oud-bestuursleden en genodigden heeft
dit jaar niet plaatsgevonden vanwege de beperkingen
door de coronamaatregelen.
In het voorjaar heeft Stichting Bevordering van
Volkskracht tijdelijk een ‘corona noodfonds’ gevormd,
voor initiatieven voor kwetsbare Rotterdammers in de
coronatijd. Daarbij is tijdelijk een zogenaamde
korte-klap-procedure ingesteld, waarbij maximaal
€ 5.000 kon worden aangevraagd op eenvoudige wijze,
waar binnen een week op werd beslist.
Eind 2019 is een groot aantal boeken – wegens
de verhuizing van de opslag van Volkskracht –
geschonken aan het Rotterdamsch Leeskabinet en de
Leeszaal West. Dit betrof boeken waar de Volkskrachtstichtingen eerder aan hebben bijgedragen.
De Feyenoord seizoenkaarten, die Volkskracht ter
beschikking stelt aan verschillende sociale partijen in
de stad, hebben dit seizoen weer veel voetbalplezier
bezorgd aan cliënten, begeleiders en vrijwilligers van
onder andere de stichtingen: Touzani, B for You, BONT,
Hoedje van Papier en scholieren van de ISK klassen van
verschillende scholen en PCBO. Het voetbalseizoen
kende helaas een abrupt einde vanwege de
coronamaatregelen.

•

•

•

•

Ook dit jaar hebben bestuursleden van Stichting
Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen
presentaties en voorlichting gegeven over het werk
van de stichtingen binnen de Volkskracht-familie, en
hebben zij regelmatig acte de présence gegeven bij
activiteiten in de stad.
Het bestuur van Stichting Bevordering van Volkskracht
en gelieerde stichtingen krijgt regelmatig verzoeken
om deel te nemen aan mooie initiatieven of denktanks
die zich afspelen in de stad. Ondanks het feit dat deze
verzoeken en uitnodigingen worden gewaardeerd,
moet het bestuur keuzes maken en prioriteiten stellen
en kan zij niet van alle uitnodigingen gebruik maken.
Verschillende stichtingen uit de Volkskracht-familie
hebben ook dit jaar weer schenkingen ontvangen.
Medewerkers van de gemeente Rotterdam hebben een
bedrag van hun kerstgeschenk gedoneerd aan het Ivo
Opstelten Fonds. Ook heeft het Ivo Opstelten Fonds een
gift ontvangen namens de heer H. den Oudendammer
ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van
Rotterdam Topsport. Mevrouw A.M. Wilschut heeft
ter gelegenheid van de Kerst een donatie gedaan aan
Stichting Neyenburgh.
Volkskracht is dankbaar voor het in haar gestelde
vertrouwen en Volkskracht zal naar beste kunnen deze
donaties aan goede initiatieven in Rotterdam besteden.
Traditiegetrouw heeft het bestuur van Stichting
Bevordering van Volkskracht besloten tot het doen van
een kerstgift, deze keer aan de Rotterdamse Straat
dokter. Het betrof een gift voor het werk van de
straatdokter en de mensen die de straatdokter helpt.
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Anders dan anders
Voor u ligt het jaarverslag 2019/2020 van
Volkskracht*. Terwijl ik deze woorden schrijf,
is de wereld in de ban van de COVID-19-pandemie en de gevolgen die dat heeft en ongetwijfeld
nog zal hebben voor de wereld, en daarmee
zeker ook voor Rotterdam en de Rotterdammers.

Dat oude normaal veranderde rigoureus in
maart 2020 door een intelligente lockdown.
De medewerkers van Volkskracht moesten
vanuit huis hun werk gaan doen en de besturen
gingen digitaal vergaderen, waarbij besproken
werd wat Volkskracht kon doen in deze tijd.

Maar omdat Volkskracht een gebroken boekjaar
heeft dat op 1 juli start, was het grootste deel
van het afgelopen Volkskracht jaar business
as usual. In dit jaarverslag wordt daarom niet
alleen aandacht besteed aan ‘het nieuwe
normaal’, maar toch ook nog aan ‘het oude
normaal’. Een van de hoogtepunten van dat
oude normaal was de aanschaf van een altviool
vanuit de Stichting Kleijn van WilligenGoddard voor het RPhO. Ook daar leest u over
in dit verslag.

In het voorjaar heeft Volkskracht tijdelijk een
‘corona noodfonds’ gevormd voor initiatieven
voor kwetsbare Rotterdammers die juist in de
coronatijd een extra steuntje in de rug konden
gebruiken. Daarbij is tijdelijk een zogenaamde
korte-klap-procedure ingesteld, waarbij
maximaal € 5.000 kon worden aangevraagd
via een vereenvoudigde aanvraag. Hier werd
dan binnen een week op beslist. Dit bleek een
schot in de roos. In dit jaarverslag leest u over
enkele van deze initiatieven.

*

Hiermee bedoel ik Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen. De gelieerde stichtingen zijn enerzijds
stichtingen waarvan de besturen een personele unie vormen met het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht,
en anderzijds stichtingen waarvan de bestuurders worden benoemd door de Stichting Bevordering van Volkskracht, en
waarvan de jaarrekeningen door de Stichting Bevordering van Volkskracht worden goedgekeurd. De gelieerde stichtingen
zijn de afgelopen decennia opgericht en aangesloten bij de Volkskrachtfamilie.
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Helaas is een logisch gevolg van de COVID-19pandemie dat het aantal aanvragen voor
evenementen (zowel in de culturele als in de
sociale sector) sterk is gedaald. Daarbij valt op
dat aanvragers inmiddels zeer creatief omgaan
met het coronaproof maken van de verschillende evenementen waarvoor zij een aanvraag
doen. Het woord creatief is hierbij uiteraard
positief bedoeld! Wij hopen dat het aantal
aanvragen snel weer op het oude niveau zal zijn,
hetgeen immers zal betekenen dat wij weer
terug zijn bij business as usual. Tot dat moment
probeert Volkskracht ook in het nieuwe
normaal een betekenisvolle rol te spelen door
waar mogelijk (en realistisch) goede initiatieven
te ondersteunen.

Wij zullen Maarten missen, als bestuurslid en
als mens. Elders in dit jaarverslag delen wij
graag met u enkele herinneringen aan Maarten.
Hij blijft in onze gedachten.

De COVID-19-pandemie was niet de enige
zorg die Volkskracht te verwerken kreeg. Begin
augustus ontvingen wij het bericht van het
overlijden van ons bestuurslid Maarten de
Voogd. Maarten was sinds 2013 lid van ons
bestuur, met als portefeuille de podiumkunsten.

Ik wens u veel leesplezier.

Het overlijden van Maarten, de COVID-19-
pandemie, de dagelijkse zorgen, maar ook de
uitdagingen en nieuwe, andere plannen voor
de toekomst, maakten dit jaar anders dan
anders. Hoe de wereld er het boekjaar 2020/2021
uit zal zien, is niet bekend. Wel staat vast dat
allen in de Volkskrachtfamilie zich net als altijd,
en nu misschien nog wel meer dan altijd, zullen
inzetten om het gedachtegoed van Burger uit
te voeren en daarmee de Volkskracht van de
Rotterdammers ook nu te bevorderen.

Jacqueline C.A.T. Frima
Voorzitter
Stichting Bevordering van Volkskracht
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‘Als dit voorbij is,
gaan we een
sliptongetje eten
bij Van der Valk’
Een warme, zonnige ochtend in juni. Elly Mensingh drinkt een kopje
koffie bij haar moeder, mevrouw Van Zevenbergen. Ogenschijnlijk een
niets-aan-de-handafspraak, maar in tijden van corona is niets normaal.
Het is wekenlang niet mogelijk geweest om bij elkaar op de koffie te
komen. Gelukkig is er nu een pop-up ontmoetingshuisje in de achtertuin
van verzorgingshuis De Vijf Havens, waar mevrouw Van Zevenbergen
woont. Moeder en dochter zijn dolgelukkig met deze oplossing.
Op de vraag hoe het met haar gaat, schiet
mevrouw Van Zevenbergen vol. Ze pakt een
zakdoekje en dept de tranen uit haar ogen, even
niet in staat te reageren. Ze zit gescheiden van
haar dochter door een glazen wand met aan
beide kanten een microfoon en een luidspreker.
Lichamelijk contact, of ook maar in dezelfde
ruimte zitten, is uit den boze.

Leuk is anders, straalt ze uit, maar van haar
gezicht is ook opluchting af te lezen. Ze kúnnen
elkaar in ieder geval weer live zien en spreken.
Het is een strohalmpje, dat in de coronacrisis toch
meer dan welkom is. ‘Wij waren hier zo blij mee’,
vertelt dochter Elly terwijl haar moeder nog vecht
tegen de emoties. ‘Het is een opluchting elkaar
weer echt in de ogen te kunnen kijken.’
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Inhalen
Van zo’n vijf à zes keer in de week kinderen en
kleinkinderen over de vloer hebben, ging haar
moeder ineens naar helemaal niemand meer zien:
‘Dat was verschrikkelijk. Ook al kan ik facetimen,
dat is zo anders dan elkaar echt zien’, stelt
mevrouw Van Zevenbergen met gebroken stem.
Haar dochter vult aan: ‘We zijn normaal zo
knuffelig, dat moeten we echt inhalen als deze
crisis voorbij is. Dan gaan we gewoon weer langs
als het ons uitkomt. Die vrijheid missen we vooral;
ongepland langskomen, even mee-eten of snel
een kopje koffie doen.’
Tot het ontmoetingshuisje gebouwd werd,

moesten moeder en dochter naar elkaar zwaaien.
Moeder boven voor het raam, dochter met haar
gezin op straat; stipjes in een leven zonder direct
contact. ‘Gelukkig konden we haar dagelijkse
boodschappen nog wel blijven brengen. Die
zetten we in een tas met haar kamernummer
erop beneden. De verpleging bracht het naar
boven. Zij stopten daarna de was in de tas, zodat
we die ook konden blijven doen voor mijn
moeder. Toch kan niet alles door blijven gaan.
Zo verzorgt mijn dochter altijd de nagels van mijn
moeder. Dat is al zes weken niet gebeurd.’ Ze
schiet in de lach: ‘Mijn moeder heeft nog maar
één heel klein puntje nagellak op.’

Een ontmoetingshuisje om het coronaleed te verzachten
Hanny van Ekerschot is projectleider bij
zorgorganisatie Aafje: ‘Sinds de uitbraak
van corona missen de bewoners hun
dagelijkse contact met familie en
naasten. Ook voor familieleden is het
ingrijpend dat ze ineens niet meer
zomaar op bezoek kunnen komen.
Daarom hebben we gezocht naar een
manier om bezoek mogelijk te maken.
Dat is niet makkelijk in een periode
dat heel veel dingen niet mogelijk zijn.
We kunnen geen mensen ontvangen, je
kunt niet met elkaar in het restaurant
eten en er zijn geen dagelijkse activiteiten waar je op kunt aansluiten.
We kwamen al snel op het idee een
apart huisje te ontwikkelen, waarin
de bewoners samen met hun familie

en naasten kunnen afspreken. Wel
gescheiden door een glazen wand, want
we moeten ervoor zorgen dat het virus
zo veel mogelijk buiten de deur blijft.
Met onder meer een bijdrage van de
Van Leeuwen Van Lignac Stichting,
aangevraagd door De Vrienden van
Aafje, konden we de huisjes snel
realiseren voor alle locaties. In de
gezondheidszorg groeien de bomen niet
tot de hemel, helaas, dus ik ben eerlijk:
zonder die bijdrage hadden we dit niet
voor elkaar gekregen. Terwijl het zo
belangrijk is voor onze bewoners. We
hebben alle bewoners via een persoonlijk telefoontje laten weten dat de
huisjes er kwamen. Dat leverde veel
hartverwarmende reacties op. Je hoorde

de noodzaak hiertoe in hun stemmen.
En ik zie wat het doet. Laatst heeft een
bewoonster van een van de bovenste
verdiepingen in het huisje haar
pasgeboren kleindochter voor het
eerst kunnen zien. Een andere bewoner
kon dankzij dit huisje zijn honderdste
verjaardag vieren met zijn kinderen.
Je hart breekt toch, als je dat soort
verhalen hoort?’
Els Oliemans, welzijnsgastvrouw bij
De Vijf Havens, merkt dagelijks hoe
belangrijk het ontmoetingshuisje is: ‘We
krijgen constant vragen of er plek is. Je
kunt voor een half uur reserveren en we
zitten altijd vol. Het vraagt veel van
onze collega’s, want het vergt een
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‘Ik kan bellen als er iets is
en ze staan altijd voor me
klaar. Ik bel niet veel, hoor,
ze hebben het al druk
genoeg.’
Longontsteking
‘De zorg bij Aafje is wel hartstikke goed’, vertelt
mevrouw Van Zevenbergen. ‘Ik kan bellen als er
iets is en ze staan altijd voor me klaar. Ik bel
niet veel, hoor, ze hebben het al druk genoeg.’
Ze zucht diep en vervolgt: ‘Maar ik zie er zo naar
uit dat het klaar is. Dit is gewoon puur verveling.
Ik kan niks en ik zie niemand. Er is geen dag
besteding meer, ik kan niet naar het restaurant
en ik zie de mensen op de gang ook nauwelijks.
Nou ja, het is maar goed ook, trouwens, ik ken
in het huis vier mensen die zijn overleden aan
corona, waaronder twee op mijn verdieping.

strakke planning, maar het geeft zoveel
voldoening om dit mogelijk te maken.
We brengen de bewoners naar het
huisje en we brengen ze ook weer terug
naar hun eigen huis. We praten altijd na
met ze, want er komen zoveel emoties
los. Daarna maken we het huisje
helemaal schoon. Hoe vaak we niet aan
allebei de kanten handafdrukken van
de ramen moeten vegen, het zijn kleine
tekens dat we hiermee zoveel bereiken.
Bewoners en hun bezoekers komen
met een brede lach op hun gezicht naar
buiten en voelen zich weer iets vitaler.
Dat is ook onze beloning voor de
inspanning, die we doen om onze
bewoners, ondanks de coronacrisis,
een prettige dag te bezorgen.’

Een buurvrouwtje sprak ik op donderdag nog
en de dag erna was ze dood.’
Toch is ze niet bang, zelfs niet als ze zelf ziek
wordt: ‘De dokter kwam voor een coronatest.
Hij was helemaal ingepakt. Maar ik zei: “Dat is
niet nodig. Het is gewoon een longontsteking.”
Hoe ik dat zo zeker wist, vroeg hij. Nou, ik heb het
al een paar keer gehad. En weet je, je kunt overal
wel bang voor zijn. Daar heb je niks aan.’
Haar dochter glimlacht met een zuur gezicht:
‘Hoe je mindset verandert. We waren allemaal
bang dat het corona was en hoopten dat het
longontsteking zou zijn. Ze kreeg nog gelijk ook,
gelukkig. Toch is het gek, dat je daar dan op
hoopt. Alsof dat niet gevaarlijk is als je zo oud
bent. Nou ja, mijn moeder is een harde; ze vindt
het vooral emotioneel heel zwaar.’
Mevrouw Van Zevenbergen pinkt nog maar eens
een traantje weg, maar dan trekt een guitige
glimlach over haar gezicht. Ze is niet van plan
de handdoek in de ring te gooien: ‘Nu kan ik niks,
maar als het voorbij is gaan we als allereerste naar
Van der Valk. Lekker een sliptongetje eten. En ik
ga met mijn kleindochter naar het casino!’
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Voor een prikkie
een prakkie
‘Het is net een marathon zonder einde’, vertelt Bob Richters
opgewekt over de doldwaze werkdagen die hij en zijn team
de eerste tien weken van de coronacrisis gedraaid hebben.
In de keuken staat dat team driftig te roeren, pureren, mengen
en bakken. Toen de coronacrisis uitbrak, besloot Richters met
Hotspot Hutspot maaltijden te maken voor mensen die door
diezelfde crisis in eenzame isolatie zitten. Voor een prikkie een
prakkie van goede kwaliteit bij je thuis. Sindsdien serveren ze
tot wel honderd maaltijden per dag in Rotterdam en Schiedam.
Ondanks die drukte blijft Richters energiek; helpen zit hem nou
eenmaal in het bloed.
Richters komt van de kunstacademie, maar wilde
zijn dagen niet in eenzaamheid slijten in een
atelier: ‘Ik wilde mensen verbinden en daarvoor
kunst inzetten. Dat ging ik doen via evenementen
waarbij de catering een kunstzinnige twist kreeg.
Dat je bij een meeting over veerkracht je diner op
matrasveren geserveerd krijgt. Dat soort dingen.’
In de productiekeuken, die Richters voor zijn

cateringactiviteiten heeft, zet hij re-integratie
jongeren aan het werk. En als hij projectleider

wordt op een moestuincomplex van woningcorporatie Havensteder in Rotterdam-Lombardijen,
verbindt hij die losse elementen met elkaar en
richt Hotspot Hutspot op. ‘We gingen restaurantje
spelen vóór echte gasten, dóór mensen die
dringend een doel in hun leven nodig hebben.
Producten uit de moestuin vullen we aan met
spullen die de supermarkten niet meer kunnen
verkopen maar die nog van uitstekende kwaliteit
zijn.’
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Zo viel er veel op zijn plek: ‘Moestuinieren op
zich is suf. Als je met je zelf geteelde groente
een pizza maakt, wordt het leuker. Als je die pizza
dan serveert aan een omaatje uit de buurt en kan
zeggen dat jíj dat gemaakt hebt, van de grond tot
op haar bord, wordt het echt geweldig. We bieden
mensen een carrière, verbinden jong en oud
en bieden mensen die het niet breed hebben
gevarieerd en gezond eten. Dat is winst aan alle
kanten.
Iedereen die iets van zijn leven wil maken, kan
meedoen. Iemand met een verslavingsverleden
leidt hier nu de keuken. Ik heb iemand werken die
suïcidaal was en hier ontdekte dat ze brood
bakken tof vindt; zij gaat straks een bakkerij
leiden. Er staat een meisje in de keuken met een
misbruikverleden, die nu naast haar werk bij ons,
ook een mbo-opleiding volgt.

‘En als je daar behoefte aan
hebt, krijg je een kip uit
de moestuin op schoot om
je gezelschap te houden’

Daarnaast kan iedereen bij ons komen eten. Heb
je geen geld, betaal je niks. Heb je een beetje
geld, betaal je negen euro voor een driegangenmenu. En heb je veel geld, koop dan naast je eigen
maaltijd een “uitgestelde maaltijd” voor mensen
die geen geld hebben. En allemaal vinden ze hier
gezelschap; een praatje met het personeel,
aanspraak met andere gasten. En als je daar
behoefte aan hebt, krijg je een kip uit de
moestuin op schoot om je gezelschap te houden.’
Crisiscatering.nl
‘Toen brak corona uit’, vervolgt Richters. ‘Ik zag
veel organisaties uit paniek de deuren sluiten,
terwijl iedereen in het land ineens thuis kwam te
zitten. Ik wilde niet dicht; ik wilde mijn mensen
aan het werk houden. Ook omdat wij niet in
aanmerking komen voor enige noodregeling die
rond de coronacrisis is bedacht.
Van de vorige crisis had ik nog de website
crisiscatering.nl. Deze had ik niet gebruikt en ik
dacht: nu kan ik er wat mee. Dus hebben we
stelling genomen en gezegd: in Rotterdam en
Schiedam hoeft niemand thuis te zitten zonder
een goede, warme maaltijd. Met de steun die wij
van Volkskracht hebben, waren we in no-time
operationeel. Wij krijgen een bijdrage van de
Van Leeuwen Van Lignac Stichting. Deze mochten
we na de uitbraak van de coronacrisis aanwenden
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voor onze crisisactiviteit. Daarnaast waren er ook
acties waar wij van konden profiteren. Zo gaf
Schorem de dagopbrengst van de eerste dag dat
ze weer open gingen weg aan goede doelen; aan
ons doneerden ze 2500 euro. Dat is supermooi,
want daarmee hadden we de slagkracht om door
te pakken en onze boude stelling waar te maken.’
Gapend gat
Via een post op Facebook en billboards in de
stad – bedrijven met mooie initiatieven in deze
crisistijd mochten van billboardbedrijf Ocean
Outdoor gratis adverteren – gaat de bal rollen
en komt het team van Hotspot Hutspot haast
onafgebroken in de keuken te staan. ‘We maken
en bezorgen gemiddeld 87 maaltijden per dag.
Drie keer per week halen we de reststromen op
bij drie supermarkten, er zijn wat reststromen van
groothandels en van faillissementen en sluitingen
in de horeca. Dat hebben we allemaal verwerkt en
daarmee konden we bijzondere dingen maken.
Stonden we met parmaham en echte burrata te
werken; producten die wij eigenlijk nooit krijgen
in de reststromen van supermarkten. Ook kregen
we een enorme lading chocoladeletters, over van
afgelopen Sinterklaas. Die hebben we omgesmolten om brownies mee te maken. Dat was weer
een geweldige ervaring voor onze kok die de
opleiding tot banketbakker volgt.’
Hotspot Hutspot vult het gapende gat dat de
coronacrisis in het sociale leven van kwetsbare
mensen geslagen heeft. Mensen op de dagbesteding die daar ook warm eten, vrijwilligers met een
daklozenachtergrond wier werk wegviel, eenzame

ouderen die in het restaurant van Hotspot
Hutspot hun maaltijden en hun aanspraak vinden.
Zij kwamen allemaal ineens thuis te zitten zonder
vangnet, zonder oplossing in hun eigen buurt.
Vissen of hengels uitdelen
Met het voorzichtig versoepelen van de maat
regelen, ziet Richters een verschuiving in zijn
catering: ‘We bezorgen tussen 16.00 uur en 18.00
uur en het enige dat we van je vragen, is dat je
opendoet. Langzaam maar zeker zien we dat
mensen er niet meer voor thuis willen blijven.
Dat is prima, want dat betekent dat je minder
afhankelijk wordt van ons en weer terugkeert naar
oude sociale patronen. Er blijven genoeg gevallen
over die onze hulp heel hard nodig hebben. Voor
veel mensen zijn wij de enigen die ze op een dag
zien, of mensen die nog in hun badjas lopen als
wij ’s avonds hun maaltijd bezorgen.’
Richters hoopt dat de bezorging van crisismaal
tijden weer kan stoppen als de stad uit de
crisisstand komt: ‘Wij zijn tegen bezorgen, dat is
een noodmaatregel die we in deze coronaperiode
aanbieden. Wij willen natuurlijk veel liever dat
mensen hierheen komen. Dat ze hier komen eten
en hier andere mensen ontmoeten. En laten we
eerlijk wezen, deze vorm van hulpverlening staat
gelijk aan vissen uitdelen. De treurigheid achter
de voordeuren, houden we in stand door het
uitdelen van vissen. Je moet hengels uitdelen,
mensen een optie geven om hun eigen leven weer
op te pakken. Dit is wat we nu kunnen doen, maar
in ieders belang wil ik zo snel mogelijk weer
stoppen met die crisiscatering.nl.’
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‘Een tussenstap in
het natuurbeheer’
De zwarte stern, een kenmerkende vogelsoort voor het drassige
moerasland van de Nederlandse rivierdelta, wordt in zijn
voortbestaan bedreigd. Vogelbescherming Nederland steunt
een keur aan initiatieven om de soort te behouden. Een daarvan
is het beschermen van nesten tegen roofdieren. De eerste
proefopstelling met plastic schermen werd in 2020 uitgezet in
twee polders in ons land.
‘Natuurbeheer in ons land is vergaand tuinieren
geworden’, stelt ecoloog Jan van der Winden.
Hij staat in het verkavelde landschap van Polder
Berkenwoude, een half uurtje rijden vanuit het
centrum van Rotterdam. Het door turfstekers
gevormde veengrasland is doorkliefd met sloten,
schapen staan vredig te grazen, kieviten schallen
hun karakteristieke roep over de weilanden
terwijl een torenvalk bidt in de lucht. Onverharde
tiendwegen, geflankeerd door knoestige knot
wilgen, trekken kaarsrechte strepen door dit
oer-Hollandse landschap.
Her en der torenen bosschages richting de blauwe
lucht; eeuwenoude eendenkooien waar nog altijd
afpalingsrecht geldt. Een geluk in zekere zin, want
dit recht bepaalt dat er in een grote kring rond de
kooien geen activiteiten mogen plaatsvinden die
de rust van waterwild verstoren. Ooit bedoeld
voor een ongestoorde eendenvangst, brengt het

nu de broodnodige openheid in het landschap
waar de natuur van profiteert.
Kunstmatig vernatten
Wie met deze kennis naar het landschap kijkt,
herkent zich wel in de opmerking van de ecoloog:
er is veel veranderd door de mens. Van der
Winden is hier om een andere ingreep te laten
zien: een proefopstelling om nesten van zwarte
sterns te beschermen tegen roofzuchtige marters.
‘De zwarte stern broedt van oudsher in ons land
in waterrijke poldergebieden, maar de waterhuishouding is hier verstoord door onder andere
landbouwactiviteiten. Zo is het natuurlijke
broedgebied van de zwarte stern gedecimeerd en
dus wordt de vogel in zijn voortbestaan bedreigd.
Als een soort door menselijk handelen bedreigd
wordt, hebben we de neiging deze soort te
beschermen. Bij de zwarte stern is die menselijke
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‘Het komt voor dat marters
in één nacht een complete
broedkolonie leegvreten’
invloed evident: van zo’n tien à vijftienduizend
paar rond de Tweede Wereldoorlog zijn er nog
maar zo’n duizend paar over in ons land door
het verdwijnen van de dynamiek in het waterpeil.
Het is eeuwig zonde als de zwarte stern zou
verdwijnen, want deze sierlijke vogel met zijn
opvallend virtuoze vluchtpatroon hoort hier
thuis.’
Van der Winden wijst naar een kavel verderop, die
zichtbaar lager ligt dan de kavel waarop hij staat.
‘Een deel van de polder wordt nu kunstmatig
vernat, waardoor het ook weer hoger komt te
liggen dan drogere landbouwpercelen. Zo wordt
het landschap weer wat gevarieerder en ontstaat
er weer een dynamische waterstand. Pas als er
ook weer natte percelen zijn, kunnen de belangrijke diersoorten zich duurzaam en op natuurlijke
wijze in stand houden. Tot het zover is, helpen wij
bedreigde populaties, zoals die van de zwarte
stern, een handje, onder andere door broedplekken te bouwen en te beschermen tegen predatie.
Ik zie het als een tussenstap in het natuurbeheer:
als het oude landschap terugkomt, zijn maatregelen als deze nestbeschermers niet meer nodig.’

Leegvreten
De proefopstelling is een initiatief van
Vogelbescherming Nederland, de ontwikkeling
ervan is mede bekostigd door de J.E. Jurriaanse
Stichting. Sonja Weeda van Vogelbescherming
is meegekomen met Van der Winden om het
bouwsel met eigen ogen te zien. ‘Wij beschermen
de vogels en hun leefgebieden, onder andere via
voorbeeldprojecten. De zwarte stern hoort thuis
in het oorspronkelijke Nederlandse landschap met
moerassen, kustgebieden en graslanden, dus zijn
terreinbeheerders en vrijwilligers al jaren bezig
de zwarte stern te beschermen. Een van deze
acties is het uitzetten van vlotjes waarop de
vogels broeden. Die vlotjes maken de stern echter
gevoeliger voor predatie, want zijn vijand de
marter is slim genoeg om te begrijpen dat de
stern elk jaar op dezelfde plek broedt. Het komt
voor dat marters in één nacht een complete
broedkolonie leegvreten. Dat willen we voor
komen en we hopen dat te doen via deze
proefopstelling.’
In samenwerking met Van der Winden en het
ecologisch adviesbedrijf Soontiëns Ecology
ontwikkelde Vogelbescherming een even simpele
als inventieve opstelling om nesten te beschermen. De ecoloog wijst naar een ring van hard
plastic in het water: ‘Die ring zit vast aan
bamboestokken van vier meter lang, die we in
de bodem gestoken hebben. Het plastic steekt
een stuk onder de wateroppervlakte in de hoop
dat de marters niet op het idee komen er
onderdoor te zwemmen. Verder bevinden zich
een aantal nesten binnen de omheining en een
aantal juist erbuiten. Een camera tot slot staat
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zetten en dat die vervolgens door marters leeg
gevreten worden. We willen natuurlijk niet dat
vrijwilligers hun motivatie verliezen om de stern
te helpen. Zonder hun bijdrage kunnen we de
zwarte stern vooralsnog niet behouden voor ons
land.’

gericht op de opstelling om beweging te
registreren. Na het broedseizoen kunnen we dan
uitlezen of de nesten binnen de omheining
beschermd gebleven zijn.’
Er trekt een glimlach over Van der Windens
gezicht en dan geeft hij antwoord voor de vraag
gesteld kan worden: ‘Als de stern aan het broeden
is, komen we niet in de buurt. Dat zou de broed
verstoren en dan gaat de kolonie verloren door
ons toedoen. We wachten dus tot de kolonie
uitgebroed is en gaan dan pas controleren.’
Vooralsnog is het dus een beetje gissen of het
experiment geslaagd is. ‘We hopen natuurlijk dat
alle sterns hun jongen grootgebracht hebben’,
stelt Van der Winden. ‘Maar hoe cru ook, de proef
is pas echt geslaagd als blijkt dat de jongen
binnen de omheining overleefd hebben en die
erbuiten niet. We weten in ieder geval dat er
jongen grootgebracht zijn in de polder. Het is nog
even afwachten of onze proefopstelling daaraan
bijgedragen heeft.’ Weeda vult aan: ‘We hopen
van wel natuurlijk, al zou het alleen maar zijn om
al die vrijwilligers een steun in de rug te geven.
Voor hen is het zeer frustrerend dat zij de zwarte
stern proberen te helpen door nestplaatsen uit te

Robuuste populatie
Als de proef slaagt, dan wil Vogelbescherming de
schermen op veel meer plekken gaan plaatsen.
‘We willen natuurlijk het allerliefste dat deze
schermen niet meer nodig zijn’, vertelt Weeda
terwijl op de achtergrond een scholekster
neerstrijkt in het grasland. ‘Dan is het natuurlijke
leefgebied van de zwarte stern namelijk zodanig
hersteld, dat dit soort lapmiddelen niet meer
nodig zijn. Tot die tijd is het ons doel zoveel
mogelijk kolonies te beschermen tegen predatie.
Deze schermen zijn heel snel te plaatsen en dat
geeft terreinbeheerders de optie een kolonie snel
te beschermen als dat nodig is. We gaan zeker
niet alle kolonies afzetten. De mensen in het veld
kunnen goed inschatten of een kolonie bedreigd
wordt door roofdieren en dan is zo’n scherm
een uitkomst. Maar hoe minder we ze hoeven
te gebruiken, hoe beter het is. Want ook deze
schermen zijn een inbreuk op de natuurlijke
omgeving van de zwarte stern.’
Of een toekomst zonder extra maatregelen
mogelijk is? Van der Winden hoopt het: ‘Als er
voldoende dynamiek in deze polderlandschappen
teruggebracht kan worden, kan de zwarte stern
een robuuste populatie vormen. Roofdieren
hebben moeite broedkolonies aan te vallen in
drassig moerasland met variërend waterpeil.
We zien aan projecten in bijvoorbeeld Groningen,
dat het mogelijk is om kolonies zwarte sternen
zelfstandig te laten voortbestaan.’
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‘Ik heb het nodig me
verder te verdiepen
in mijn vak’
Na een uitstapje als scheikundedocent op een middelbare
school, besloot Ilja Kaspers door te willen leren: hij gaat, mede
met dank aan een bijdrage van de Stichting Bekker-la BastideFonds, een master in de filosofie volgen op de prestigieuze
University of St Andrews in Schotland. Een droom die uitkomt
en de beste voorbereiding op een toekomst in de academische
wereld.
Dat hij filosofie ging studeren, is eigenlijk puur
toeval. Kaspers kwam na zijn middelbare school
naar Amsterdam om er Science, Business and
Innovation te studeren aan de Vrije Universiteit.
‘Ik was er vooral geïnteresseerd in innovatieve
technieken in relatie tot het menselijk lichaam’,
stelt hij op het dak van zijn woning in Amsterdam
Oud-West. Beneden op straat klinkt de kenmerkende “ping” van de tram, boven zijn hoofd trekt
sporadisch een vliegtuig een spoor door de lucht.
Tekenen dat de wereld langzaam opkrabbelt uit
de coronasluimer.
Zijn interesse leidde tot een tweede studie: de
bachelor farmaceutische wetenschappen, die je
opleidt om medicijnen te kunnen ontwikkelen.
Op aanraden van een bevriende student doet
Kaspers er een keuzevak filosofie bij. ‘Ik vond het

geweldig’, vertelt hij enthousiast. ‘Ik raakte in de
ban van filosofie en ik heb me voor een tweede
vak ingeschreven. Toen voor een derde en
vervolgens voor de hele bachelor.’
Met uiteindelijk drie bachelors op zak, staat
Kaspers voor de opgave een toekomst te kiezen.
Hij kan aan de slag in het laboratorium voor een
master in de chemie. Zijn begeleider is enthousiast over zijn werk aan het synthetiseren van de
stof 4-aminobenzoxazin-2-on, maar dan dringt
tot Kaspers door dat dit werk nogal eenzaam is:
‘Je bent een kleine radar in het fundamentele
onderzoek waaraan je werkt. Ik weet nog dat mijn
begeleider zei dat er twee andere mensen in het
lab waren die konden snappen waarmee ik bezig
was. Ik vond het beangstigend met bijna niemand
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te kunnen praten over het werk dat je doet. Ik
vind dit werk heel belangrijk en het eindresultaat
ervan is heel mooi, een werkend medicijn, maar ik
heb te veel moeite om in die grote eenzaamheid
mijn werk goed te kunnen doen.’
Docent scheikunde
Twijfelend over zijn vervolgstap, besluit Kaspers
zichzelf bedenktijd te geven door een jaar als
docent scheikunde aan de slag te gaan op een
middelbare school. ‘Geen eenvoudige school;
de politie staat soms voor de deur, de stress
onder de leraren is voelbaar, kinderen worden
vaak weinig gecorrigeerd door ouders. En ik dacht:
je kunt de kinderen vooruithelpen door ze te

‘Ik wil mijn kennis overdragen
aan mensen die ervoor
openstaan en naar me willen
luisteren’

stimuleren na te denken. Til ze op in plaats van
ze in te perken. Doen ze iets niet goed? Zeg dan
niet: dat is fout. Daag ze uit om er verder over
na te denken. En de grap is dat mijn bachelor
filosofie me de handvatten gaf om dit goed te
doen. In de cognitiefilosofie had ik geleerd over
de Antonsziekte, een hersenaandoening waarbij
mensen geen zicht hebben, maar de hersenen
een beeld voor hen creëren. Patiënten kunnen
een beeld dat zij hebben van hun omgeving niet
bijstellen aan de hand van informatie uit die
omgeving, omdat die informatie niet
binnenkomt.’
Het leerde Kaspers een belangrijke les: normaal
gesproken spiegelen we constant het beeld dat
we hebben van de werkelijkheid met wat er
werkelijk is. Dat kun je vertalen naar het onderwijs. Ook daar maak je je nieuwe stof eigen
door constant hypotheses te testen. En als je
hypothese niet klopt, stel je hem bij net zo lang
tot hij wel klopt.
‘Een simpel voorbeeld: vanuit je ooghoek zie je
een voorwerp en je denkt dat het een steiger is.
Als je goed kijkt, blijkt het een trap te zijn. Dát
wilde ik bij mijn leerlingen ook bereiken. Als zij
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zin in hebben of door hun omgeving met zachte
dwang een richting opgeduwd worden die ze zelf
niet echt willen – zoals veel van de leerlingen, die
ik in mijn klassen had, overkomt.
Dus we moeten het middelbaar onderwijs
structureel veranderen zodat mijn manier van
werken beter aanslaat of, want ik zie heus wel
dat dit een utopische gedachte is, ik word
professor en ga op de universiteit mijn kennis
overdragen aan mensen die uit zichzelf denken
dat ik iets leuks te vertellen heb.
Maar dan heb ik meer bagage nodig. Ik heb het
nodig me verder te verdiepen in mijn vak, me
verder te verrijken, voordat ik die kennis kan
overdragen. En natuurlijk kan ik die bagage vinden
in ons land, bij een goede opleiding. Maar ik wil
dan naar de best mogelijke plek.’

een antwoord geven op een vraag, zeg ik:
“Precies, maar dan net andersom!” Het klinkt gek,
maar daarmee daag ik ze uit door te denken, hun
visie aan te passen en verder te graven in hun
eigen kennis. Het mooiste is, na een tijdje zeggen
ze: “Meester, meester, ik snap het! Ik ga echt zo
een acht halen op de toets!” Dat is toch prachtig?’
Verdere kennisverrijking
Toch zag Kaspers geen toekomst als docent voor
zichzelf weggelegd. Na een jaar op school, maakt
hij een keuze: doorgaan met een masterstudie
filosofie en dan op de best denkbare universiteit.
‘Het uitgangspunt op middelbare scholen is: de
leraar is stom en de lessen zijn saai. Ik gaf les aan
zes klassen. Met 3 havo moest ik een half jaar
strijden om de alfa te worden voordat ze naar
me gingen luisteren. En 4 vwo wilde sowieso niks
leren. Het kost veel energie om een klas zo te
vormen dat ze aanhaken op je manier van werken.
Die strijd moet je elk jaar opnieuw aangaan en
elk jaar is er één klas die je verliest. Ik heb echt
genoten van het werk als docent en het is een
heel mooi vak, maar ik kan mezelf niet genoeg
opladen om die strijd continu aan te gaan.
Ik wil mijn kennis overdragen aan mensen die
ervoor openstaan en naar me willen luisteren.
Ik vind het jammer, maar het kost me te veel
energie om mensen te onderrichten die er geen

Kennis komen delen
Die best denkbare plek is de University of
St Andrews, in het gelijknamige Schotse plaatsje
op een uur rijden van Edinborough. Het is de
oudste universiteit van Schotland en na Oxford
en Cambridge de oudste van de Engelssprekende
wereld. Hier heeft prins William gestudeerd,
werken grootheden als Berys Gaut en Crispin
Wright en aan de ratings te zien is dit een van
de beste plekken ter wereld om je master in de
filosofie te behalen. ‘Het is wel posh’, glimlacht
Kaspers. ‘Maar het is tegelijk ook kleinschalig.
En ik denk dat ik kan breken met de oude routines
in mijn leven door in een totaal nieuwe omgeving
terecht te komen, die me veel rust en concentratie biedt.’
Een master op St Andrews is nauwelijks te
betalen, daarom heeft Kaspers bij enkele fondsen
steun aangevraagd. Hij kreeg een bijdrage van
onder andere de Stichting Bekker-la BastideFonds, die studenten in Rotterdam en Amsterdam
helpt bijzondere projecten te realiseren. ‘Ik vind
het prachtig dat ik door die fondsen de kans krijg
in Schotland te studeren. Daarmee ga ik de
bagage vinden die ik zoek. Zoals in de toekenning
van een van de fondsen stond: we gunnen je
een jaar in het buitenland om daarna hier in
Nederland je kennis te komen delen. Precies dat
wil ik doen. En met een diploma van St Andrews
op zak, ligt er een academische carrière in de
wetenschap in het verschiet. Dat is ook een
beetje het spel: waar kun je jezelf de beste
bagage meegeven, welke universiteit geeft de
beste kansen voor de toekomst? Met St Andrews
zit je aan de top. Ik kan me geen betere voor
bereiding op mijn toekomst wensen.’

28

29

‘Het lijkt me leuk
de beste van de
wereld te worden’
Mandy van den Dries is helemaal dol op kunstschaatsen.
Zo erg, dat het haar hele leven domineert. Vijf dagen in
de week staat ze op het ijs. Alles om de beste kunstschaatser
in de wereld te worden.
Ze vraagt of ze haar handschoenen aan mag
houden, maar dat is de bedoeling natuurlijk niet.
Ook al is het koud op het ijs aan de Sport
boulevard in Dordrecht, als Mandy van den Dries
haar kür schaatst in haar officiële tenue gaat het
als in het echt. Dus cirkelt ze zonder haar warme
handschoenen over het ijs op de staccato klanken
van The story of Mumble Happy Feet, de tune die
John Powell maakte bij de animatiefilm over de
gelijknamige pinguïn. Op rustige stukken zweeft
ze haast over het ijs. Als de klanken in een
stroomversnelling komen, zet Mandy haar figuren
in en springt, zwiert en zwaait ze als een volleerd
kampioene.
Na vijf minuten is het klaar en schaatst ze snel
naar de kant, naar haar moeder die klaarstaat met
een jasje en haar handschoenen. Tijd voor een
kopje thee en een koekje in de warmte van de
kantine. Ze grinnikt eerst een beetje verlegen,

maar al snel komt ze op de praatstoel te zitten.
Het suikerzakje dat ze onachtzaam leeggiet in
haar mond, blijkt de nodige energie te geven.
‘Bij kunstschaatsen ga je heel veel oefenen en
trainen’, vertelt ze, voorzichtig de hete thee
proevend. ‘We doen droogtrainen en we doen
ballet en stretchen om lenig te worden. Schaatsen
doen we altijd. Ook in de zomer.’ Vijftig weken in
het jaar, vijf dagen in de week, in de ochtend voor
ze naar school gaat twee uur en nog een paar uur
na schooltijd. Zelfs in de vakanties staat ze op het
ijs, wel dertig uur per week. En dus alleen twee
weken vrij van het schaatsen in de zomervakantie.
‘Op vrijdag en zondag kan ik met mijn vriendinnen
spelen, hoor’, vergoelijkt ze het intense schema.
‘Het enige wat ik misschien wel mis is een keer
een weekje naar een pretpark. Of, nou ja, een
dagje’, glimt ze.
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De ijsprinses
Dan moet je wel heel veel van kunstschaatsen
houden. En ook al is ze nog maar negen, Mandy
is er helemaal gek op. Van Joan Haanappel of
Sjoukje Dijkstra heeft ze nooit gehoord, de twee
dames die vanaf de jaren vijftig de sport op de
Nederlandse kaart zetten. De sport is daarna
nooit meer helemaal uit beeld verdwenen: vanaf
1975 voorzag Haanappel het kunstschaatsen
dertig jaar van commentaar voor de NOS en
Eurosport.
Maar goed, daar heeft Mandy het dus niet van.
‘Ik ben de enige van school die erop zit en weinig
van de kinderen die ik ken, hadden er ooit van
gehoord voor ik erop ging. Ik zag de film De
IJsprinses en die prinses ging kunstschaatsen in
de film. Dat zag er mooi uit dus toen wilde ik het
ook. Ik mocht van mama een proefles doen en
daar werd ik er helemaal verliefd op. Alleen als
ik moe ben, wil ik soms niet schaatsen, maar dat
komt bijna niet voor. Ik denk twee keer per jaar.
Het lijkt me gewoon leuk de beste kunstschaatster van de wereld te worden.’
Dat vergt natuurlijk enorm veel doorzettings
vermogen. Je springt niet zomaar een Axel, een
Rittberger, de Lutz of de Cherryflip. De verplichte
sprongen, passen en pirouettes moeten inslijten
tijdens de vele uren dat je op het ijs staat.
Vervolgens wordt er een kür geschreven en moet
ook die inslijten voordat je naar een toernooi
kan afreizen. ‘Nu ben ik Basic Novice en doe ik
één kür. Als ik iets ouder ben, ik zit dan in een
groep voor kinderen van twaalf, mag ik twee
küren doen’, straalt Mandy. ‘Een korte en een
lange kür. En als ik dan bij die selectiewedstrijd
genoeg punten haal, kan ik naar de Nederlandse
Kampioenschappen. Ik wil heel graag wereld
kampioen worden. Dat kan nu nog niet. Ik moet
eerst veel wedstrijden doen en pas als ik senior
ben, kan ik meedoen met het WK. Dan komt het
goed, dan word ik wereldkampioen.’
Een dure droom
Mandy zette haar eerste stappen op het ijs toen
ze vier jaar was. Sindsdien staat het hele leven
van de familie Van den Dries in het teken van
deze sport. ‘De eerste les weet ik nog’, legt
Mandy uit. ‘Ik moest achter een stoel staan om
het te leren en opeens kon ik het, in een dag.’
Drie maanden later schaatst ze haar eerste
wedstrijd. Ze heeft talent en verhuist van haar
club in Zoetermeer naar een club in Dordrecht.
Daar wordt serieus werk gemaakt van haar talent.
Ze krijgt goede begeleiding, de club let erop dat
ze niet overbelast raakt en biedt gelegenheid om
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‘Zolang Mandy wil, zolang ze
gelukkig is op het ijs, staan haar
ouders achter haar droom’
ook gewoon kind te zijn. Voor de moeder van
Mandy is dat belangrijk; ze steunt haar dochter,
maar ze is niet het type tijgermoeder dat koste
wat kost een carrière voor haar dochter najaagt.
Zolang Mandy wil, zolang ze gelukkig is op het ijs,
staan haar ouders achter haar droom. Een dure
droom, dat wel, dus steun van het Ivo Opstelten
Fonds en een sponsor is onontbeerlijk. Haar
kleding en haar schaatsen, de ondersteuning
vanuit de club met onder meer fysiotherapeuten
en een diëtist, het dagelijkse reizen van haar
woonplaats Rotterdam naar de sporthal in
Dordrecht. Er gaat enorm veel geld en tijd in
zitten. Haar moeder haalt haar schouders op;
je hebt alles over voor het geluk van je kind, lijkt
ze te gebaren.

Dat is wel heel oud
Mandy nipt intussen aan haar thee, ze rekt de tijd
een beetje tot het einde van de training. Ze heeft
niet zo heel veel zin meer om terug te gaan. ‘Ze
zijn wel heel lief, maar de training is bijna
afgelopen. Ik ga morgen wel weer trainen. Wat ik
nu wil leren? Trippels en viervoudige sprongen;
drie en vier draaien achter elkaar in de lucht.’
Ze kijkt haar moeder aan. Haar ogen krijgen vuur
en dan zegt ze eenvoudigweg: ‘Moet lukken,
toch?’ Ze schiet in een aanstekelijke kinderlach.
Mandy gelooft in haar droom. Eens wordt ze echt
de beste kunstschaatser in de wereld. ‘Misschien
wel als ik elf ben’, mijmert ze. ‘Ben ik dan al
senior?’ Haar moeder schudt haar hoofd en
vertelt dat ze dan minstens achttien moet zijn.
‘Poeh, dat is wel heel oud, hoor’, zucht ze.
‘Dan woon ik misschien al op mezelf.’ Nou ja,
wat maakt het uit, lijkt ze dan te besluiten.
Kunstschaatsen zal ze altijd blijven doen. En de
beste worden, is gewoon leuk. Ook als je daar
eerst zo oud voor moet worden. Punt uit.
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Een instrument
van wereldniveau
Geboren in Rusland, geëmigreerd naar Israël en voor de liefde
naar België verhuisd om vervolgens als eerste altviolist bij
het Rotterdams Philharmonisch Orkest te gaan spelen.
Om aan de bijzondere levensweg van Roman Spitzer nog
een extra hoofdstuk toe te voegen: sinds dit jaar speelt hij
op de vierhonderd jaar oude Brensi altviool die de stichting
Kleijn van Willigen-Goddard aanschafte en aan het orkest in
bruikleen gaf. ‘Dit instrument is beter dan een Stradivarius.’
Spitzer staat in de lege Grote Zaal van De Doelen.
In het koffertje naast hem bevindt zich dé altviool.
Een instrument waar een astronomisch prijskaartje aan hing en waarvan het geluid haast
hemels klinkt. Voorzichtig tilt hij het instrument
uit zijn beschermende huls en zacht streelt hij
de snaren met zijn strijkstok. De hele ruimte
wordt gevuld met een hoge noot, al snel gevolgd
door hogere en lagere tonen als zijn vingers en
strijkstok steeds vlugger over de snaren bewegen.
Spitzer sluit zijn ogen en lijkt in trance te raken
bij de flarden muziek die hij speelt.
Na enkele minuten stopt hij, het geluid lijkt
te echoën in de Grote Zaal. Er verschijnt een
bescheiden glimlach op zijn gezicht.

‘Vergelijk het met wijn’, zegt hij uiteindelijk.
‘Je proeft een groot verschil tussen een wijn
van vijf euro en een wijn van honderd euro.
Heel misschien heb je ooit in je leven een wijn
geproefd die een paar duizend euro kost en je
kunt slechts raden hoe een absolute topwijn
smaakt die een half miljoen kost. Die kwaliteitsverschillen heb je ook bij een instrument. Met
dat verschil dat de wijn op is en je je alleen de
smaak nog herinnert; een topinstrument kun je
steeds weer horen. Deze altviool is zo’n instrument van wereldniveau. Vandaag hadden we een
repetitie van Divertimento for String Orchestra,
een stuk van Béla Bartók, waarin ik maar een paar
solonoten had. Zelfs dan worden mensen direct
gegrepen door het geluid, gaan op het puntje van
hun stoel zitten.’
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Kwartet
Toen Sint Petersburg nog Leningrad heette, zat
Spitzer op een speciale muziekschool. ‘Ik was zes
jaar en ging naar de basisschool. Daarnaast ging ik
óók naar deze speciale school. In die tijd was het
muziekonderwijs in Rusland heel anders. Ik leerde
niet alleen viool spelen, ik kreeg ook les in vakken
als muziekliteratuur, koorzang en orkestratie.’
De middelbare school staat voor Spitzer eveneens
in het teken van de muziek. In die tijd komt hij
voor het eerst in aanraking met de altviool: ‘Ik
was gelijk verliefd. De altviool heeft een lager
geluid dan de viool, als de stem van een contralto,
een wat lagere vrouwelijke stem. Een diep,
geruststellend geluid. De viool is wat hoger, iets
meer hysterisch. Waar de viool een verwende
prinses is, is de altviool een koningin. Iemand
met meer balans, meer ervaring. Het instrument
is ook iets groter. Het klopte voor mij.’
Spitzer gaat studeren aan het Rimsky Korsakov
Conservatorium, maar als de Sovjet-Unie
uiteenvalt in 1990, emigreert hij naar Israël. In
Tel Aviv vervolgt de jonge musicus zijn opleiding.
‘Ik moest mijn viool achterlaten in Rusland,

‘Waar de viool een verwende
prinses is, is de altviool een
koningin’

maar mijn simpele altviool mocht ik meenemen.
Op het conservatorium in Tel Aviv zeiden ze: “Om
toegelaten te worden, moet je examen doen. Het
kost tijd om een ander instrument te regelen, dus
speel op de altviool die je hebt.” Ik werd aangenomen, al klonk ik voor mijn gevoel vreselijk, en ik
ben trouw gebleven aan de altviool. Mede door
de centrale rol die het instrument in een orkest
speelt. De altviool kan alle kanten op, van solo
tot de basis waarop andere instrumenten tot hun
recht kunnen komen in een muziekstuk.’
Liefde
Van 1995 tot 2016 speelt Spitzer voor het Israel
Philharmonic, waar vermaard dirigent Zubin
Mehta hem aanstelt als eerste altviolist. ‘Ik heb
gewerkt met vrijwel alle grote dirigenten van
deze tijd en ik heb over de hele wereld gespeeld.
Dit orkest heeft mij gevormd.’ Toch vertrekt
de musicus uiteindelijk uit Israël. Voor de liefde,
bekent hij na enig aarzelen. Hij strijkt neer in
Antwerpen, de stad waar zijn vriendin woont.
Van daaruit is de stap naar Rotterdam niet zo
groot en als er een positie vrijkomt bij het orkest
in de havenstad, meldt Spitzer zich direct. ‘Ik had
vaker in Europa gespeeld, maar ik wilde ook graag
weten hoe het is om in een Europees orkest te
spelen. Ik ben heel blij dat ik hier speel; de sfeer
in het orkest is mooi, heel warm en we ondersteunen elkaar allemaal. Dat ik vervolgens de
kans krijg om op zo’n bijzonder instrument te
spelen, maakt het compleet.’
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Dat instrument lag trouwens niet zomaar klaar
voor Spitzer – zelfs fondsen ervoor lagen niet
zomaar voor het grijpen. Het is onmogelijk
dergelijke kostbare instrumenten te bemachtigen
voor een orkest zonder de investering van een
stichting als Kleijn van Willigen-Goddard. Met de
toezegging van deze stichting om een altviool aan
te schaffen en in permanente bruikleen te geven
aan het Rotterdams Philharmonisch, ging Spitzer
op zoek naar de perfecte altviool.
Die zoektocht duurde jaren. ‘Ik ben op veel
plaatsen geweest en heb veel altviolen kunnen
proberen. Soms heb ik zelfs kleine reparaties
laten uitvoeren om het geluid te verbeteren.
Maar dat geluid moet exact aansluiten bij mijn
wens. Dat is als een zoektocht naar iemand die
je nog niet kent en waarvan je niet zeker weet
hoe ze eruitziet.’
Hij kijkt met een warme blik naar de altviool
in zijn handen. ‘De altviool is mysterieus en
onvoorspelbaar. Het is als het slaapliedje dat je
moeder zong toen je klein was, het dompelt je
zachtjes onder. Totaal anders dan de viool, dat is
de schelle uitbarsting van een sopraan.’

De altviool in zijn handen is vierhonderd jaar
oud en werd vervaardigd door Antonio Brensi,
vermaard vioolbouwer uit Bologna. ‘Brensi was
groot fan van Gasparo da Salò uit Brescia, een
van de eerste grote vioolbouwers. In navolging
van hem is ook Brensi violen gaan bouwen. Het
bijzondere aan die Brensi is, dat er nog maar vier
of vijf altviolen van hem bekend zijn in de wereld.
Het is hoogst uitzonderlijk dat je er eentje
tegenkomt, laat staan dat je die kunt aanschaffen.
Door de eeuwen heen zijn er wel restauraties
geweest aan deze altviool, en niet alles is even
netjes gedaan. Toch is het een uniek instrument.
Het geluid ligt dicht bij de menselijke stem en
ik heb veel altviolen bespeeld in mijn leven, maar
dit exemplaar is uitzonderlijk. Weet je hoe ik het
zie? Het is als een huwelijk tussen het instrument
en mij. We bewerkstelligen een innige band. Pas
dan kan ik echt het beste uit haar halen. Ik speel
er nu een half jaar op en ben nog steeds aan het
kennismaken. Ik leer nog elke dag meer over haar,
over haar karakter en haar ziel. En ik merk dat er
nog veel meer te ontdekken valt. Er zit nog zoveel
meer potentie in de altviool dan ik er nu al uit kan
halen. Het is een avontuur om haar te bespelen
en steeds beter te leren kennen.’
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Op de warme
klanken van de
altviool
Mevrouw Kleijn van Willigen-Goddard zit in
de woonkamer van het familiebuiten in Epe.
Ze heeft het huis samen met haar man laten
bouwen in 1956. De locatie is adembenemend:
een groot raam biedt uitzicht op prachtige
paarse heidevelden die, omzoomd door een zee
van helgroene bomen, liggen te schitteren in
de late middagzon van eind september.
In deze oase van rust krijgt mevrouw Kleijn
van Willigen-Goddard 24-uurszorg, want al
is haar geest nog zo scherp als een mes, het
lichaam gaat hard achteruit. Toch zit ze fier
overeind. Ze draagt een sjiek azuurblauw jasje
boven een blauw geruite broek met kaarsrechte
vouw. Broos glimlacht ze als ze vertelt over de
stichting die ze in 2001 oprichtte met haar man,
oud-directeur van bergingsbedrijf Smit Internationale: ‘Amsterdam krijgt altijd meer. Meer
subsidie. Meer steun. Meer aandacht. Dus leek
het ons goed de culturele sector in Rotterdam te
gaan steunen. We steunden van alles, van educatie tot de Operadagen. Maar dat versnipperde
vonden we niks. We zijn ons gaan concentreren
op één ding: muziekinstrumenten. Onze eerste
aankoop was een cello die we aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest in bruikleen gaven.’

Daarna werd er een eerste altviool aangeschaft,
waarop altviolist Galahad Samson speelt.
Aankopen waarbij je niet over een nacht ijs gaat,
bezweert ze met strenge blik: ‘Het moet passen
bij de persoon die erop zal gaan spelen én het
moet bijdragen aan een betere klank van het
orkest als geheel.’
Recent is er een tweede altviool gekocht via
de stichting, waarop Roman Spitzer speelt.
Deze heeft mevrouw nooit gezien, maar daar
komt vandaag verandering in. Spitzer komt met
zijn vriendin, pianist Maria Meerovitch, naar
de Veluwe om de oprichtster van het fonds te
trakteren op een privéconcert. En dat kunnen
zomaar de laatste noten zijn die mevrouw ooit
live hoort, nu haar zwakke gezondheid een
bezoek aan De Doelen onmogelijk maakt.
Als de eerste altviolist van het orkest binnenstapt, toont hij het instrument aan mevrouw.
Er heerst een haast sacrale stilte als zij er teder
overheen streelt. Ze bekijkt de altviool vol
ontzag. Dan fluistert ze dat Spitzer zich vast
klaar wil gaan maken. ‘Mijn man en ik voelden
ons altijd betrokken bij het orkest en het voelde
goed om het Philharmonisch te steunen. Ik werd
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al op jonge leeftijd mee naar het orkest gesleept
door mijn ouders. Zij hielden ervan en ik denk
dat mij meenemen goedkoper was dan een
oppas regelen.’
Een van haar vroegste herinneringen aan het
orkest is van een bijzonder optreden: ‘Ik denk
dat niet veel mensen het nog weten, maar het
orkest trad op vlak na het bombardement op
Rotterdam. Ook het orkest had enorme schade
geleden. Maar in de manege aan de rand van
de stad gaven ze een gratis concert om wat
verlichting te geven. De staldeuren stonden
open, de vogels zongen, het orkest speelde toepasselijk Die Unvollendete van Franz Schubert,
de onvolledige. Het was een belévenis tussen
alle ellende van dat moment.’
Ze zucht en kijkt naar haar handen. Zelf speelde
ze piano: ‘Maar mijn handen willen niet meer.
Ik ben blij dat mijn stichting kan investeren in
het orkest, zo blijf ik toch verbonden met de
muziek. Zelf ben ik niet bij de aankoop betrokken geweest, overigens. We hebben de stichting
bewust overgedragen aan Volkskracht. We
wilden de kinderen er niet mee belasten en
bij Volkskracht werken kundige mensen bij

wie ons ideaal in goede handen is.’
Er trekt een meewarige glimlach over haar
gezicht. Dan wenkt mevrouw Kleijn van
Willigen-Goddard de verzorgster en laat zich
overeind helpen. Voorzichtig loopt ze naar de
aangrenzende kamer en vlijt zich neer in een
gemakkelijke sofa. Wanneer Spitzer en Meerovitch die Märchenbilder, opus 113 van Robert
Schumann, inzetten, sluit ze haar ogen en laat
zich meevoeren op de warme klanken van de
vierhonderd jaar oude altviool. Heel even is haar
kwakkelende gezondheid verdreven. Heel even
waant ze zich in het rode pluche van De Doelen.
Mevrouw Kleijn van Willigen-Goddard is op
30 oktober 2020 in het bijzijn van haar dierbaren
overleden.
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Tijd om buiten
te spelen
Veel kinderen wonen in een stukje stad waar nauwelijks plek
is om lekker te ravotten, lekker buiten te spelen. Ian Mostert
wilde ze naar de Speeldernis halen tijdens de coronacrisis.
Dus vroeg hij steun bij de Stichting Van Leeuwen Van Lignac,
een stichting die de groenste speeltuin van Rotterdam sowieso
steunt. ‘Ik wilde open voor zoveel mogelijk kinderen, ook al
kon dat betekenen dat we het financieel niet zouden redden.
Drastische tijden vragen drastische maatregelen.’
In de eerste weken van de coronacrisis ging alles
op slot. Daarna mochten verschillende plekken in
de stad heel langzaam weer een beetje open.
Voor de Speeldernis gold: eerst twintig bezoekers,
een paar weken later dertig bezoekers per dag.
Mostert regelde een uitzonderingspositie: ‘Kijk
rond, dit is wat kinderen nodig hebben, wat hun
óuders nodig hebben.’
Bemodderde en natte kinderen stuiven voorbij,
enthousiast gillend, slepend met takken en
glibberend op een boomstam over het water.
‘Er was heel veel druk op gezinnen, angst in de
samenleving. Hier is voldoende ruimte om los te
gaan en de sores te vergeten. Opengaan voor
twintig of dertig kinderen heeft echter geen zin,
dat is op geen enkele manier rendabel te krijgen.
Daarnaast: op dit terrein is zo veel open ruimte
dat je makkelijk meer kinderen kunt hebben én
alle coronamaatregelen in acht kunt nemen. Dus

zei ik tegen de gemeente en de veiligheidsregio:
merk dit aan als openbare ruimte. Zet je gezond
verstand aan en kijk hoe belangrijk dit is, hoe
goed het is dat je even naar buiten kunt als je
met acht mensen in een driekamerappartement
zit. Dat geldt al onder normale omstandigheden,
laat staan in deze rare tijd met corona. Gelukkig
gingen ze daarin mee.’
Dat bij die openstelling vanuit de Speeldernis niet
op voorhand duidelijk was of ze het financieel wel
zouden redden, deerde Mostert niet: ‘Buiten
spelen is zo belangrijk … In deze crisistijd nog
meer dan ooit tevoren. Dat was voor mij het
belangrijkste en dus wilden we open. En trouwens, ik ga liever ten onder terwijl we aanbieden
waarvoor we ooit begonnen zijn, dan dat we de
tent sluiten en wellicht de deuren nooit meer
kunnen openen.’
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‘Dat is leuk, want de modder
is een beetje warm op je lijf en
dat voelt gek aan!’
Wat voor het kind belangrijk is
Met een brede grijns noemt Mostert zichzelf
De Grote Buitenspeelbaas: ‘Officieel is mijn titel
directeur maar ik doe alles. Van praten op de
Coolsingel tot intakegesprekken met jongeren die
bij ons aan de slag willen als vrijwilliger. Ik heb de
Speeldernis niet opgericht, maar wil het concept
wel een bredere bekendheid geven. Hier kunnen
kinderen spelen met risico’s en contact leggen
met de natuur. En dat in een wereld waar alles
op veilig moet, waarin we alle risico’s proberen
uit te sluiten. Wij rekken die grenzen op en stellen
kinderen centraal. En begrijp me goed, we
brengen niemand in gevaar, ook wij moeten
voldoen aan alle veiligheidseisen, maar ik denk
dat wij volwassenen al te makkelijk vergeten zijn
wat voor het kind belangrijk is. Spelen is een
geweldige manier om je grenzen te verkennen en
te ontdekken wat je kan en durft. En dat kunnen
kinderen hier in een omgeving die naar leeftijd
ingericht is en de uitdagingen biedt die passen
bij hun interesses.’
Bij lezingen vraagt Mostert altijd aan de aanwezigen hun ogen te sluiten en terug te denken aan
hun kindertijd. ‘Dan hoor ik de gekste dingen.

Krijgertje spelen op bouwplaatsen, over de
boomstammen springen die langs de Schie
opgestapeld lagen, uit bouwkranen springen.
Naar de huidige standaard allemaal levensgevaarlijk. En dan zeg ik: volgens mij moeten we snel
terug naar de wereld waarin het kind echt kind
kan zijn. Niet door ze in levensbedreigende
situaties te brengen, maar wel door ze de
gelegenheid te geven te ontdekken. Dat mag
met vallen en opstaan – zolang het kind de
risico’s kan inschatten. En dus kun je wel over
het water klauteren via die boomstam, maar die
boom ligt vast en kan niet onverwacht wegrollen.
Dat laatste verwacht je als kind niet en dus sluiten
wij uit dat het je overkomt. Dat is de veiligheid die
we bieden zonder kinderen de kans te ontnemen
hun grenzen op te zoeken.’
Zijn zoon komt aangestoven, kleine zusje in het
kielzog. Of ze ijs mogen. Mostert legt uit dat hij
in een interview zit, dat een ijsje straks komt.
Zijn zoon kijkt nieuwsgierig om; zijn ogen gaan
twinkelen als hij het opnameapparaatje ziet. ‘We
hielden een moddergevecht’, spreekt hij luid en
duidelijk voor op het bandje. ‘Het is hier zo tof!
Vooral bij het meer. Dat is echt de leukste plek!
Daar kun je uitglijden en je kan er lekker vies
worden! Dat is leuk, want de modder is een
beetje warm op je lijf en dat voelt gek aan!’ Dan
stuiven ze samen weer weg naar het glibberige
modderpad langs het meertje, enthousiast
gillend: ‘Tijd om te spelen! Als papa ons niet meer
kan herkennen, dán mogen we ijs!’ Mostert kijkt
ze blijmoedig na en lijkt in gedachten na te lopen
of hij voldoende schone kleren meegenomen
heeft.
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Schoolreisjes
De Speeldernis is een speeltuin als geen andere,
vervolgt Mostert dan. ‘Voor de ouders zich
gemeld hebben aan de balie, hangen hun
kinderen al in een boom of zijn een dam aan het
bouwen. Hier heb je een dagje vakantie in je stad.
Ik wil dat idee verder brengen de komende jaren
– zo veel mogelijk Rotterdammers wil ik de weg
hier naartoe wijzen. Zo waren we bezig, met
steun van Volkskracht, om schoolreisjes op te
zetten vanuit andere delen van de stad. We waren

bezig met het bouwen van een enorme boomhut,
zodat er een bijzonder leslokaal ontstaat in de
speeltuin. Daar kunnen we groepen ontvangen en
zo kunnen we die schoolreis verdere verdieping
geven. Door de coronacrisis is dat op pauze gezet,
maar die schoolreisjes gaan er komen en ook die
boomhut voor buitenonderwijs komt er. Het zijn
voor mij manieren om de Speeldernis extra
bekendheid te geven als uitlaadklep voor al die
kinderen die in een omgeving wonen waar ze niet
zomaar kunnen rotzooien.’
Het liefst zou Mostert de Speeldernis gratis
maken: ‘Nu voelt het als halve attractie, terwijl ik
vind dat spelen geen geld zou moeten kosten. Pas
dan kunnen we er écht zijn voor gezinnen die dit
zo hard nodig hebben. Maar dat is financieel wel
een dingetje. Ik vind het een irritant spanningsveld: we doen er alles aan om de kosten zo veel
mogelijk te drukken, maar er is veel nodig om
gezond te draaien. Ik ben dan ook altijd op zoek
naar nieuwe manieren om onze kosten te dekken
zodat we als bijzondere speeltuin waarde kunnen
blijven toevoegen aan de stad. Want daar ben ik
echt van overtuigd: een plek als de Speeldernis is
onontbeerlijk in een grootstedelijk gebied als
Rotterdam.’
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Voor even licht
en frivool
Dirk Evers en Maaike van Langen zijn strijdbaar. In maart
trekt corona een streep door de 2020-editie van hun geliefde
Circusstad Festival. Al zijn ze diep teleurgesteld, direct komen
er nieuwe plannen op tafel. Voor 2021 maar ook voor eerder:
op 19 september staat Circusstad in de stad samen met onder
andere Motel Mozaïque en de Operadagen Rotterdam.
Maar liefst negen evenementen hebben onder de noemer
First Steps de handen ineengeslagen en bieden kleine
voorstellingen voor een handvol publiek als smaakmakers
voor het volgend seizoen: ‘We zien de honger bij het publiek.
Een leven zonder cultuur is ondenkbaar.’
‘Jan Zoet, toenmalig directeur van de Rotterdamse
Schouwburg, heeft ons aan elkaar uitgehuwelijkt’,
lacht Evers als hij vertelt over de start van
Circusstad tien jaar geleden. ‘Ik zit in de fondsenwerving. Maaike liep met het idee iets met circus
te doen.’ Van Langen vult aan: ‘Ik had tegen Jan
gezegd: “Je hebt de beste schouwburg van ons
land, maar je mist circus in je aanbod.” Toen ook
Codarts bij hem aanklopte en aandacht vroeg
voor hun circusopleiding, zei hij me: “Oke, ga
maar doen dan. Jij doet het programma, Dirk kan
fondsen werven.” En zo zijn we begonnen.’
Met een vrijbrief om circus op de kaart te zetten

in Nederland, bedenken Evers en Van Langen het
nu zo bekende Circusstad Festival. Volgens hen is
een festival dé manier om te laten zien dat er iets
bijzonders gebeurt. Van Langen: ‘Een festival heeft
impact. Vergelijk het met een storm. Daarbij balt
heel veel energie samen en die korte klap heeft
meer impact dan de seizoenen op zich. Dat heeft
een festival ook.’ En bij circus is zien geloven, stelt
Evers. ‘Als je voor de eerste keer een voorstelling
meemaakt, gaat er iets in je in de fik en wil je
meer. Circus biedt speelsheid, verwondering,
lichtheid. Dingen die je in het dagelijks leven
weleens vergeet.’
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Imago
Het klassieke beeld van een circus is dat van
dieren in een piste, een acrobaat in de nok van de
tent en een paar clowns op gammele fietsen. ‘Dat
klopt allang niet meer’, zegt Evers. ‘Natuurlijk zijn
deze klassieke circussen er nog wel, maar circus is
nu zoveel meer.’ In landen om ons heen is circus
als moderne vorm van acrobatiek en bewegingskunst al langer gemeengoed. In ons land is vooral
Cirque du Soleil bekend als het andere circus. ‘Zij
hebben de dieren weggehaald en circustechnieken in een andere context gezet. Dan zie je dat
je fantastische verhalen kunt vertellen met die
technieken’, vindt Van Langen. ‘Er zijn nu zoveel
groepen die deze theatervorm aanbieden en tot
grote hoogte brengen. Het is een bonte verzameling stijlen en smaken. Het circus is acrobatiek,
objectmanipulatie en magie ineen.’

‘Het is een bonte verzameling
stijlen en smaken. Het circus is
acrobatiek, objectmanipulatie
en magie ineen.’

Circusstad Festival is in tien jaar tijd een krachtig
medium gebleken. Evers: ‘In het hart van de stad,
open voor iedereen, beschikbaar voor mensen
met grote en kleine beurs – een reden waarom
we ook moeten steunen op fondsen als Swart van
Essen en Stichting Van Leeuwen Van Lignac. Door
hun steun kunnen we internationale gezelschappen in de stad laten spelen en kunnen we veel
voorstellingen tegen heel kleine prijzen aanbieden. En zo zijn we in staat een toegankelijk
festival te blijven dat je verrast met acts waarvan
je eerder niet wist dat ze bestonden. Ik vind die
subsidies heel belangrijk. Zonder wordt circus
elitair, vervalt het tot hobby van kasteelheren
en edelen – wat het eeuwenlang geweest is.
Tegenwoordig is circus van het grote publiek
en dat moet het in mijn ogen blijven.’
‘Daar komt nog bij’, gaat Van Langen verder, ‘wij
bieden talentontwikkeling. Opleidingen participeren in ons programma, waardoor je bij ons kunt
leren, van vier jaar oud tot afgestudeerd circusartiest. Je leert hier van technieken tot presenteren,
van netwerken tot een voorstelling opbouwen en
verkopen aan het buitenland. Bij ons komt talent
tot wasdom en kun je internationaal doorbreken.
Er worden acts geschreven, speciaal voor ons
festival. Nadat ze hier in première zijn gegaan,
kunnen ze verkocht worden aan andere (internationale) festivals. Zo functioneren wij dus als
creatief vliegwiel voor de circussector.’
Gedupeerd
En ineens komt dan die gezondheidscrisis
aanwaaien die de wereld krakend tot stilstand
brengt. ‘We waren klaar’, vertelt Evers met een
brok in zijn keel. ‘De programmaboekjes kwamen
van de drukker op de dag dat Rutte zijn persconferentie gaf en het land lamlegde. De timing had
niet slechter gekund voor ons. We waren met acht
mensen full force aan de gang om te gaan rocken.
Natuurlijk baal je als een gek. Maar de energie
die er was, hebben we gebruikt om snel alles te
regelen. Acts afzeggen en materiaal afbestellen,
dingen doorschuiven naar volgend jaar. Ik denk
dat we twee maanden bezig geweest zijn om alles
goed af te ronden.’
‘Wat als een soort geluk voelt’, vertelt Van Langen,
‘is dat het bij ons direct duidelijk was. Quick and
dirty, het kan niet. We hebben andere festivals
lang zien worstelen met de onzekerheid of er nog
iets mogelijk zou zijn. Dat kon bij ons gewoon
niet. Wat ik wel mooi vond, is de verbondenheid.
Je hoefde niemand iets uit te leggen, want
iedereen zit in hetzelfde schuitje. We merkten
enorme flexibiliteit en veerkracht bij de artiesten,
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maar ook bij de fondsen die ons steunen. Met
elkaar hebben we de last van het afblazen van
het festival gedragen. Daardoor konden we ons
al snel richten op de editie van 2021. En op een
extraatje in september in de vorm van een
minifestival, dat we First Steps gedoopt hebben.
Samen met de andere gedupeerde festivals
zetten we letterlijk weer de eerste stappen naar
een hernieuwd cultureel leven in Rotterdam.’
Wiskundige code
Met sommige acts spreken Van Langen en Evers
af dat ze hun speelbeurt kunnen inhalen. Dit zijn
de acts die op minifestival First Steps te zien zijn.
Zoals Tall Tales Company dat hun voorstelling
Square Two uitvoert op het dak van warenhuis
De Bijenkorf aan de Coolsingel. Het stuk is
gebaseerd op de mathematische kunstobjecten
van de Rotterdamse kunstenaar Don Satijn.
Al jonglerend probeert het trio emotie, vorm en
inhoud te ‘vangen’ in de wiskundige codes die
ook ten grondslag liggen aan het werk van Satijn.
Het is een betoverend schouwspel tegen de
achtergrond van een zonovergoten dak in de
voorheen zo hectische binnenstad.

Als het applaus verstomd is, kijken Van Langen en
Evers met een gelukkige blik rond naar het publiek
op het dak. Van Langen is tevreden: ‘Ik hoor zo
veel positieve reacties. Mensen die verzuchten
dat ze het gemist hebben, ik zie het plezier van
hen afstralen. We hebben in angst en onzekerheid
gezeten, we wisten niet of we ziek zouden
worden of erger. We mochten niet sporten,
uitgaan of bij elkaar op bezoek. Er waren veel
stressfactoren en juist de lichtheid en frivoliteit
van een festival breekt dan voor even de ban.’
Evers straalt als hij besluit: ‘Dit is wel Rotterdam,
dus we gaan er gewoon voor. Als het op anderhalve meter moet, doen we het op anderhalve
meter. Als het ondersteboven moet, doen we dat.
En als het weer op een kluitje kan, doen we het
weer op een kluitje. Circus zit nog steeds in de
lift, dus er is nog steeds plek voor Circusstad.
Volgend jaar staan we hier weer met een geweldig
festival.’
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Op zoek naar
lijken in de kast
Martijn Schermers is een van de vele vrijwilligers voor
Budgetmaatjes, het project van Samen 010 dat mensen
die financieel in de problemen zitten of in terecht dreigen te
komen, koppelt aan een vrijwilliger om ze uit de sores te helpen.
Goede hulp voordat het echt uitzichtloos wordt, dat is het
idee achter het project. Die hulp is broodnodig, zo blijkt als
Schermers vertelt over zijn ervaringen.
‘Na mijn studie bedrijfseconomie ben ik gaan
werken in de consultancy. Ik werk voor een
kantoor in Amsterdam, waar ik organisaties
help bij hun financiële transformatie naar een
toekomstbestendige, digitale financiële functie.
Ik wil me echter ook inzetten voor de buurt en
de wijk waar ik woon. Ik wist dat de financiële
problemen soms groot kunnen zijn, ook in
Rotterdam, dus daar wilde ik me voor inzetten.
Maatschappelijke betrokkenheid door mijn
opleiding te gebruiken en anderen te helpen.
Ergens voelt dat logisch, nadat ikzelf heb kunnen
studeren en een goede baan heb gevonden.
Je kunt je eigen plan trekken, lekker in je eigen
bubbel blijven hangen, maar ik wilde iets

terugdoen voor de kansen die ik heb gekregen.
Via internet kwam ik uit bij Samen 010.
Budgetmaatjes heet het project en dat sprak
me erg aan. Het is een lokale organisatie, die
goed georganiseerd is. Er werken zo’n honderd
vrijwilligers en je wordt goed voorbereid op het
werk dat je gaat doen. Zij hebben veel ervaring
en zetten zich dedicated in voor de projecten die
de organisatie doet. En vrijwilligers zijn verplicht
om bijscholing en trainingen te volgen op het
gebied van financiën, maar ook sociale hulpverlening en de geldende regelgeving daarbij. Je bent
drie volledige zaterdagen bezig met trainingen. Zo
weet de organisatie ook dat je toegewijd bent om
je in te zetten voor iemand met een hulpvraag.’

47

48
Vertrouwen winnen
‘Budgetmaatjes biedt hulpverlening aan mensen
die financieel in de problemen zitten en daar niet
zelf uitkomen. Mensen melden zichzelf met hun
hulpvraag, dus ik zie het als voorportaal voor
gedwongen trajecten als wettelijke schuldsanering. De eerste persoon die ik hielp, werkte op de
vrachtwagen bij de schoonmaakdienst. Een baan
met een redelijk salaris, dat hij ophoogde met
toeslagen door veel in de avond en het weekend
te werken. Probleem daarbij is natuurlijk dat je
inkomen keldert in tijden dat al die extra diensten
wegvallen: door de maatregelen vanwege de
coronacrisis waren er een tijd geen markten,
wedstrijden of evenementen. Dan is er dus
überhaupt geen mogelijkheid bij te verdienen
via overwerk.
Wat ik spannend vond, was het vertrouwen
winnen. Je komt binnenstappen en gaat met
iemand zijn financiën meekijken. In ons land
beschouwen we financiën als strikt privé. Bij
dat vertrouwen winnen heeft de training van
Samen 010 me enorm geholpen. Wij konden
het snel goed vinden met elkaar. Ik hoor wel van
andere vrijwilligers dat het soms veel tijd kost
om dat vertrouwen te winnen en dat snap ik ook

heel goed. Ik denk dat er een behoorlijke
schaamcultuur is rond je financiële situatie niet
onder controle hebben.
Mijn maatje had redelijke schulden, die we
moesten aanpakken om drastischere maatregelen
voor te zijn. Ik ben begonnen bij wellicht de meest
interessante vraag: is dit alles of verberg je hier
en daar nog wat lijken? En ik moet toegeven dat
ik soms dacht dat we alle kasten wel geopend
hadden, maar dat er vervolgens toch ook nog
een lijk onder het bed bleek te liggen. De oorzaak
van de schulden te achterhalen, vind ik moeilijk.
Ik denk dat het grootste probleem is, dat de
wereld gewoon ingewikkeld is. Als je veel
impulsieve aankopen doet zonder goed te weten
wat de financiële gevolgen zijn, en als je moeite
hebt ingewikkelde brieven en aanmaningen te
begrijpen, dan wordt het lastig. Uiteindelijk was
het redelijk goed te traceren en te beredeneren
waardoor hij in de problemen terechtgekomen is.’
Structurele oplossing zoeken
‘Na het in kaart brengen van alle inkomsten,
uitgaven en schulden, ga je samen zitten en
probeer je de boel te structureren. Welke kosten
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‘Je moet de juiste snaar raken
om iemand op de beste manier
te helpen’
kun je besparen? Welke afbetalingsregelingen kun
je treffen? En wat moet je doen om een gezond
huishoudboekje op te zetten? Het uiteindelijke
doel is natuurlijk iemand uit de schulden te
krijgen. Je richt je eerst op het in kaart brengen
van de schulden en op de urgente zaken, daarna
pas op een gedragsverandering waardoor iemand
structureel uit de schulden blijft. Ik ben in de
eerste golf van de coronacrisis doorgegaan met
helpen. Ik voelde, ook zelf, dat het een extra
stressfactor is die bovenop de ellende komt waar
iemand in zit. Het gaat financieel niet goed, dan
is een situatie waarin je inkomen drastisch daalt
en je vreest voor je gezondheid niet bevorderlijk.
Ik vond het belangrijk face-to-face contact te
blijven houden. Je bent iemand aan het helpen
en ik was bang dat de boel zou versloffen als we
niet met elkaar verder konden werken. En dat kan
gewoon niet op afstand. Ik moet in papieren
kunnen kijken, hij moet zien en weten wat ik doe,
dus je komt samen. Je probeert alle regels na te
leven en toch te blijven helpen.’

Terugval
‘Dit vrijwilligerswerk is zeer uitdagend. Je moet
de juiste snaar raken om iemand op de beste
manier te helpen. Een traject loopt gemiddeld
twee jaar. En ik kan jou daarbij wel van A naar B
helpen, maar als je vervolgens niet kunt lopen dan
zijn we er niets mee opgeschoten. Ik heb op de
trainingen van Budgetmaatjes begrepen dat er
sprake is van terugval in bijna de helft van de
gevallen. Je wilt juist dat mensen zelfstandig
verder kunnen en geen hulp meer nodig hebben.
Het helpt daarbij niet dat in ons land het
schuldensysteem ingewikkeld in elkaar zit. Jouw
schuld is een verdienmodel voor andere partijen.
Schuld is handel. Nou zijn het zeker niet allemaal
geldwolven, veel instanties willen helpen, maar
het draagt niet per se bij aan het vinden van een
structurele oplossing. Ik denk dat we mensen
beter kunnen helpen als iemand met schulden
één contactpersoon heeft.
Nou ja, misschien zijn vrijwilligers als ik die
ene contactpersoon. Het is in ieder geval mooi
dat deze hulp er is en dat de organisaties als
Samen 010 gesteund worden door fondsen als
Volkskracht. Wij geven iemand een zetje om
ervoor te zorgen dat ze niet permanent aan
het infuus van schuldeisers hoeven; het geeft
voldoening als dat lukt.’
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Kinderboeken in
oorlogstijd
Per toeval stuit Linda Horn op het verhaal van Galinka Ehrenfest.
Zij is een van de drijvende krachten achter een razend populaire
serie kinderboeken en spellen die zorgen voor afleiding en
vertier tijdens de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog.
Horn pluisde de geschiedenis uit en haalt daarmee het prachtig
vormgegeven El Pintor uit de vergetelheid.
Afkomstig uit een kunstzinnige familie, komt
Linda Horn regelmatig in musea. Als ze tijdens
een van die bezoeken op een schilderij stuit van
Else Berg, een Joodse schilder die in Auschwitz
omgebracht is, raakt ze geïntrigeerd en gaat op
zoek naar het verhaal van deze schilder. ‘Ik kon
echter weinig vinden. Dat maakte me nog
nieuwsgieriger. Ik ging op onderzoek uit, wat
leidde tot tien jaar zoeken en graven naast mijn
gewone werk. Het bleek een fijne afleiding,
waarbij ik op de raarste plekken kwam. Van
puissant rijke mensen tot een man die woonde
in een stacaravan, die helemaal vol hing met
schilderijen.
Tijdens mijn onderzoek naar Berg en haar partner,
schilder Mommie Schwarz, stuitte ik bij iemand
thuis per ongeluk op een paneeltje van Galinka
Ehrenfest. Het tafereeltje op hout stelde een

fantasie-eiland voor met een boerengemeenschap. Het was zwaar gevernist, het glom als
een spiegel. Zodat kinderen eraan konden zitten,
begreep ik later. Ik heb haar naam genoteerd
en ben verder gegaan met mijn onderzoek naar
Berg.’
Als er eenmaal een boek over Berg en Schwarz
ligt, blijft Ehrenfest in Horns hoofd rondspoken.
Dus besluit ze ook aan haar een publicatie te
wijden. De levensgeschiedenis van Ehrenfest blijkt
een geweldig verhaal. Van haar kunstwerken is bar
weinig overgebleven – volgens de chroniqueur
vond Ehrenfest kunst elitair gedoe. Ze heeft dan
ook iets heel anders achtergelaten: El Pintor, een
serie kinderboeken en spellen uit de Tweede
Wereldoorlog. Dáár duikt Linda Horn in.
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‘El Pintor was direct een succes:
met tienduizenden per editie
gingen ze over de toonbank’
Een heel gek milieu
‘Niemand wist precies wie of wat El Pintor was’,
vervolgt Horn. ‘Om daar achter te komen, moet
je ook in het leven van Galinka Ehrenfest duiken.
Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Galinka is een zeer ondernemend figuur
uit een heel gek milieu. Haar vader was een
Oostenrijkse Jood, een bekende natuurkundige.
Net niet de wereldtop, maar alom bekend en een
goede vriend van Albert Einstein. Die kwam vaak
logeren en de kinderen waren dol op hem.
Het gezin verhuist naar Rusland, waar haar
moeder geboren is, maar daar kan hun vader geen
werk vinden. Hij wordt gediscrimineerd omdat
hij Joods is. Uiteindelijk strijken ze neer in Leiden;
moeder ontwerpt het huis terwijl vader op de

universiteit aan de slag gaat als opvolger van
de grote Nederlandse natuurkundige Hendrik
Lorentz.’
Galinka is, anders dan de rest van het gezin, geen
bèta. Zij slaat een andere richting in en werkt
al op jonge leeftijd in de kinderkliniek van het
Academisch Ziekenhuis in Leiden. Hier valt haar
op dat de kinderen hunkeren naar afleiding en dat
geïllustreerde boeken bij uitstek voorzien in die
behoefte. Daarnaast volgt ze meerdere kunst
opleidingen, waaronder die op de kunstschool van
Paul Citroen. Beide lijnen – werken met kinderen
en toegepaste kunst maken volgens de principes
van Citroen – komen samen in El Pintor.
Kinderboeken en spellen
‘El Pintor heeft zij samen met Jacob Kloot opgezet.
Zij hebben elkaar ontmoet op de school van Paul
Citroen en vanaf het eerste begin was er sprake
van een warme liefde. Hij werd het zakelijk brein
achter El Pintor, zij de artistieke motor. Voor de
inhoud maakten zij gebruik van verschillende
netwerkjes in Amsterdam: kunstenaars en
schrijvers, deels met een Joodse achtergrond, die
zonder inkomsten zaten door de oorlog en die via
El Pintor toch nog wat verdienden. Maar een echt
collectief is het nooit geworden, het was eerder
een soort volière.
El Pintor was direct een succes: met tienduizenden per editie gingen ze over de toonbank.
Bijzonder als je beseft dat de eerste editie in 1941
verschijnt, als grondstoffen schaarser worden, en
dat Jacob Joods is. Daarnaast: met een deel van de
inkomsten uit El Pintor helpen ze Joodse onderduikers aan voedsel en onderduikplekken. Het
meest bizarre is nog dat ook de bezetter interesse
heeft in die boekjes. Er zijn er tienduizenden
vertaald en naar nazi-Duitsland verscheept.’
Een verklaring voor het succes zoekt Horn in de
schaarste van het moment: ‘Er waren simpelweg
te weinig spullen en er was heel weinig te doen.
Toen kwam El Pintor: heel verzorgd, mooi en
goedkoop geproduceerd. Het voorzag in een
enorme behoefte, zeker toen ook de avondklok
werd ingevoerd en iedereen gedwongen thuis
moest blijven.’
Volkskracht
Jacob wordt eind 1943 opgepakt en gedeporteerd
naar Sobibor. ‘Galinka wordt ook opgepakt, maar
weer vrijgelaten: zij is niet Joods’, licht Horn toe.
‘In haar eentje was het echter ondoenlijk het
bedrijf achter El Pintor te blijven runnen. In 1946
verschijnt er nog één boek, El Pintor’s dieren
paradijs, maar dat verhaal was eigenlijk in de
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oorlog al klaar. Galinka is altijd
praktisch ingesteld geweest.
Zij zag dat El Pintor niet meer
werkte en wilde niet in het
verleden blijven hangen. Dus
zette ze
er een streep onder.
Ze verhuist naar Rotterdam
en gaat werken bij het
Bouwcentrum, dat op de
puinhopen van de stad
is gebouwd. Het is een
showroom van bouwmaterialen en ideeën. Er zit ook
een ontwerpafdeling waar
Galinka uitklapmeubels
gaat ontwerpen. Bijzonder
weetje trouwens: er spelen
altijd jongetjes rond dat Bouwcentrum in die tijd.
Die hadden niets anders te doen dan rotzooi
schoppen en daar wordt zij op afgestuurd. Omdat
ze ‘iets met kinderen’ heeft. Ze spreekt ze aan en
ontdekt dat ze behoefte hebben aan afleiding.
Met geld van Volkskracht heeft ze vervolgens
een speelterrein weten te realiseren voor die
kinderen, ingericht naar hún wensen. Galinka

was fel gekant tegen de traditionele speeltuin
met schommel en zandbak. Ze legde dus een
blauwdruk neer voor verandering van dit concept,
met veel meer ruimte voor de creativiteit van
kinderen.’
Relevant
Nu het boek er is, kan Horn met tevredenheid
terugkijken: ‘Dankzij een bijdrage van onder
andere de J.E. Jurriaanse Stichting kon dit boek er
komen. Het vertelt een verborgen geschiedenis
die dreigde te verdwijnen. Ook is het een
eerbetoon aan mensen die onder levensgevaarlijke omstandigheden opkwamen voor anderen.
Galinka Ehrenfest en Jacob Kloot hebben hun nek
uitgestoken. Daar heb ik grote bewondering voor.
Hoe mooi dat ik hun geschiedenis uit de vergetelheid kan halen? Juist dit soort persoonlijke
levensverhalen maken de Tweede Wereldoorlog
begrijpelijk en invoelbaar. De miljoenen doden,
de totale ontluistering van die oorlog zijn te
veelomvattend, te omvangrijk om tot je door te
laten dringen.’
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Illustere
voorgangers
Oud Volkskrachtvoorzitter Govaert Kok schreef een beknopte
biografie van de eerste drie voorzitters van de Stichting
Bevordering van Volkskracht. Deze mannen van katoen
gaven met hun pragmatische instelling een blauwdruk voor
de manier van werken die de stichting karakteriseert tot op de
dag van vandaag. Eind oktober reikte hij het eerste exemplaar
uit aan Jacqueline Frima, de huidige voorzitter van de bijna
honderd jaar oude stichting.
Kok trad in 1971 als secretaris toe tot het bestuur
van de stichting. ‘Een zeer bescheiden organisatie.
En dat was de tijdgeest toen en er was ook
niemand die zich erop voorstond bij Volkskracht
betrokken te zijn. De stichting had geen verdere
bekendheid nodig, vond men: de instellingen die
een beroep op ons deden, kenden de weg toch
wel.’
Toch stelde Kok voor om in 1973, toen de
stichting vijftig jaar bestond, een herdenkings
artikel te laten schrijven in het Rotterdams
Jaarboekje. ‘Het bestuur gaf toestemming, op
voorwaarde dat ik het zelf zou schrijven’,
glimlacht hij. Deze eerste blijke van communicatie
werd ook de eerste voorzichtige stap naar meer
publiciteit. In de jaren tachtig was Kok, toen
inmiddels voorzitter van Volkskracht, er ook
verantwoordelijk voor dat er een heus jaarverslag
kwam. Ook daarvoor nam hij zelf de pen ter hand.

Een jurist, een bankier en een
havenondernemer
De oud-rechter en voormalig president van het
gerechtshof in Den Haag is altijd blijven schrijven.
Meerdere boeken over rechters en andere juristen
in ons land ontsproten aan zijn geest. En op zijn
oude dag heeft hij zich vastgebeten in de eerste
drie voorzitters van Volkskracht; de organisatie
waar hij zelf de vierde voorzitter van was.
‘Willem Simon Burger zette Volkskracht in
etappes op’, vertelt Kok. ‘Bijzonder was dat hij
naast Volkskracht zelf ook een aparte kapitaalstichting liet oprichten. Dat was een idee van
eerste voorzitter Hans Schadee. De jurist Schadee
bedacht het juridisch frame dat nu nog de basis
vormt onder de stichting: een scheiding van een
orgaan voor de uitkeringen en een orgaan voor
het kapitaalbeheer waarmee al die projecten
gefinancierd kunnen worden.’
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De tweede voorzitter was Karel van der Mandele.
Kok: ‘Een bankier en een uiterst interessante
figuur. Hij speelde als voorzitter van de Kamer van
Koophandel een grote rol bij de wederopbouw
van de stad. Ik heb hem nog kort meegemaakt,
want hij was dan wel in 1966 afgetreden, maar als
erelid van het bestuur hielden we tot 1972 onze
vergaderingen nog bij hem thuis.’
Kok schiet in de lach als hij eraan terugdenkt:
‘Met een uurtje stonden we weer buiten. En als
iemand hem vroeg wat hij van een voorstel vond,
antwoordde hij steevast: “Als het voor Rotterdam
is, dan is het goed.” We kregen altijd twee kopjes
thee, bij het eerste kopje een koekje. Vaste prik.
Na Van der Mandele werd Hendrik Jan van
Beuningen voorzitter, de firmant van Pakhuis
meesteren die zijn collectie historische gebruiksvoorwerpen schonk aan museum Boijmans Van
Beuningen. Je kunt dat zien als een familietraditie:
zijn oom D.G. had zijn schilderijenverzameling ook
aan het museum geschonken. Die schenking was
toentertijd zo groot, dat uit dank de familienaam
werd toegevoegd aan de naam van het museum.’

‘Dit is niet een bestuurtje
dat je “er even bij doet voor
een paar jaar”’

Pragmatisch
Wat zo bijzonder is aan het boekje, stelt de
huidige voorzitter Jacqueline Frima, is dat het
duidelijk de continuïteit in voorzitters toont:
‘De drie heren leidden de stichting in bijna de
gehele eerste helft van haar bestaan. En ikzelf ben
pas de achtste voorzitter. Dit is niet een bestuurtje dat je “er even bij doet voor een paar jaar”.
Je moet de stichting leren doorgronden, leren
begrijpen.’
Wat Frima bijvoorbeeld opviel als rode draad
binnen de stichting, is de pragmatische handelswijze: ‘In het bestuur zitten altijd specialisten
die met kennis van zaken de aanvragen kunnen
beoordelen. Een vrijwilligersbestuur dat bestaat
uit professionals, zo typeer ik het vaak. Daardoor
kun je snel handelen. Zoals bij de steun aan
Diergaarde Blijdorp in de Tweede Wereldoorlog.
De nieuwe diergaarde was half gereed toen de
stad gebombardeerd werd. De gemeente moest
de stad gaan herbouwen, Volkskracht heeft de
rest van de bouw van de diergaarde gefinancierd.
Hetzelfde gebeurde na het faillissement van de
Volksuniversiteit. De dag na het faillissement
richtte Volkskracht een nieuwe volksuniversiteit
op en gaf meteen een startkapitaal van
ƒ 100.000.’
Wat ook een bijzondere anekdote is: de steun die
Volkskracht gaf aan de deelnemers aan de grote
spoorwegstaking in 1944. Frima: ‘Van der Mandele
heeft eigenhandig besloten met het kapitaal van
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Volkskracht borg te staan voor het onderhoud
van de families van de ondergedoken stakers.
Van der Mandele bewaarde de papieren van
deze garantstelling in zijn eigen kolenkelder. Ter
bescherming van de overige bestuursleden had
hij dit enkel met de toenmalig secretaris, de heer
Lambert Sr., overlegd. Bij een verhoor door de
Duitse bezetters hadden de overige bestuurs
leden dus naar eer en geweten kunnen zeggen
niets van deze steun af te weten.’
Groot hart
Wat Kok opviel bij zijn onderzoek voor het boek,
is het grote hart dat de eerste drie voorzitters
hadden voor Rotterdam. ‘Zij wilden iets goeds
doen voor de stad en als je dingen wil veranderen,
heb je soms geld nodig. Via Volkskracht was dat
mogelijk.’ Voor hemzelf is dit net zo goed de
reden geweest om voorzitter te worden na het
aftreden van Hendrik Jan Van Beuningen: ‘Je ziet
alle facetten van de stad en de Rotterdamse
samenleving in deze functie. En je helpt mensen.
Mensen die zich inzetten voor de stad. Daarin zit
in mijn ogen het mooie van Volkskracht: het zijn
nooit onze projecten. Het zijn de projecten van
de mensen en instellingen die een aanvraag
indienen. Wij gaan ook nooit op hun stoel zitten,
wij geven hen alleen financiële rugdekking.’
Frima beaamt dat deze instelling nog steeds
rondwaart op de burelen van Volkskracht. ‘Een
aanvraag van een paar honderd euro wordt even
serieus behandeld als een aanvraag van een paar
ton. Wij, de leden van het bestuur, geven niet,
Volkskracht geeft. En dat moet gebeuren op een
wijze zoals is vastgelegd door Burger. En dat heb
ik geleerd van de eerste vier voorzitters, Govaert

meegerekend, en natuurlijk ook van de voorzitters
die na hem zijn gekomen. Er is in die jaren niet
veel veranderd.’ Als je iets nodig hebt, kan
Volkskracht vandaag inspringen. Dat hebben zij
ingebracht in de stichting. Ik denk dat die houding
– snel kunnen handelen zonder je eigen persoon
centraal te stellen – bij de start van Volkskracht
normaler was dan nu, en ik denk dat het in
Rotterdam ook langer normaal geweest is dan in
de rest van het land. Bij Volkskracht blijven we
het in ieder geval vasthouden. Daarom vind ik
dit boek ook belangrijk: het toont de grondslagen
onder onze stichting, de basis waar wij nog altijd
naar handelen. We zijn wel pro-actiever geworden
om onze bekendheid te vergroten. Maar daarbij
geldt: het is gericht op initiatieven die ons niet
weten te vinden, terwijl wat zij doen “goed is voor
Rotterdam”, zoals Van der Mandele dat al zei.
In het hart van Volkskracht blijft die drive zitten
zo breed mogelijk gevonden te worden voor
belangrijke initiatieven in de stad.’
Het boek ‘De eerste drie voorzitters van
Stichting Bevordering van Volkskracht te
Rotterdam’ van Govaert Chr. Kok is te koop
bij boekhandel J. Amesz, Voorschoterlaan 145A
in Rotterdam. Telefoon (010) 412 36 38,
e-mail: info@amesz-boekhandel.nl
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De stichtingen
van Volkskracht
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Stichting Bevordering van Volkskracht (exclusief de
fondsen op naam: H.M.A. Schadee en Swart-van Essen)
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Bedrag toegekend
Bijdrage aan Volkskracht Historische
Monumenten
Totaalbedrag toegekend

7 november 1923
286
272
166
€ 1.184.449
€ 250.000
€ 1.434.449

Stichting Bevordering van Volkskracht wil de geestelijke
en lichamelijke gezondheid van de bevolking van Rotterdam bevorderen. De stichting doet dat door financiële
steun te geven aan Rotterdamse instellingen op het gebied
van volksontwikkeling en vormingswerk, sport en
recreatie, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, wetenschap, kunst en cultuur, kinderbescherming
en kinderzorg, bouwkunde en natuur en milieu. Zoals de
oprichter van Volkskracht, de heer W.S. Burger, dat wilde,
is Volkskracht strikt onzijdig op het gebied van godsdienst
en politiek.

Fonds op naam H.M.A. Schadee
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Totaalbedrag toegekend

15
15
11
€ 51.255

Stichting H.M.A. Schadee-fonds heeft per 1 juli 2015 alle
activiteiten en het volledige vermogen overgedragen aan
Stichting Bevordering van Volkskracht. Doelstelling van
het fonds op naam van H.M.A. Schadee binnen Volkskracht
is het bevorderen van culturele belangen in Rotterdam en
omgeving, met een voorkeur voor kleinschalige projecten
in cultuur en kunst en met speciale aandacht voor filosofie.

Fonds op naam Swart-van Essen
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Totaalbedrag toegekend

26
26
24
€ 179.954

De voormalige Stichting Swart-van Essen heeft per
1 januari 2018 alle activiteiten en het volledig vermogen
overgedragen aan Stichting Bevordering van Volkskracht.
Doelstelling van het fonds op naam Swart-van Essen
binnen Volkskracht is het bevorderen en ondersteunen
van initiatieven in Rotterdam en omgeving op sociaal,
cultureel en wetenschappelijk gebied.

Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Bijdrage New Horizon Cruises (NHC)
Totaalbedrag toegekend (excl. NHC)

19 mei 1995
168
166
120
€ 60.000
€ 1.022.554

De Van Leeuwen Van Lignac Stichting wil het geestelijke
en lichamelijke welzijn van de Rotterdamse bevolking
bevorderen. In het bijzonder richt de stichting zich op
ondersteuning van eenzame ouderen, ouderen in
bejaardenhuizen of ziekeninrichtingen, jonge kinderen
in verzorgingsinrichtingen of ziekeninrichtingen in de
gemeente Rotterdam.

Stichting Neyenburgh
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Totaalbedrag toegekend

23 oktober 1950
48
48
36
€ 386.303

Stichting Neyenburgh verstrekt bijdragen aan projecten
binnen de gemeente Rotterdam die de geestelijke en
lichamelijke volksgezondheid bevorderen, de huisvesting
en verzorging van bejaarde personen mogelijk maken of
geestelijk en sociaal werk ondersteunen. In de praktijk
betekent dit: steun aan de zwakkeren in de samenleving.

J.E. Jurriaanse Stichting
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Aanvragen voor drukkosten proefschriften
toegewezen
Bedrag toegekend excl. proefschriften
Bedrag toegekend aan proefschriften
Bijdrage aan Volkskracht Historische
Monumenten
Totaalbedrag toegekend

6 oktober 1961
146
139
79
38
29
€ 477.922
€ 32.147
€ 145.000
€ 655.069

De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt bijdragen aan
uiteenlopende projecten op het gebied van cultuur,
geschiedenis, letterkunde, archeologie en maatschappelijke ontwikkeling. De stichting honoreert uitsluitend
aanvragen voor proefschriften als deze betrekking hebben
op de in de doelstelling van de J.E. Jurriaanse Stichting
vermelde onderwerpen. Verzoeken om bijdragen voor
medische en juridische dissertaties (en alle hiermee
verband houden) worden daarom niet meer gehonoreerd.
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Stichting Ivo Opstelten Fonds
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Totaalbedrag toegekend

9 december 2008
15
14
14
€ 19.500

Stichting Ivo Opstelten Fonds ondersteunt, stimuleert en
begeleidt jonge talentvolle sporters die een band hebben
met Rotterdam. Het fonds wil hen helpen bij de uitoefening
van hun sport en talentvolle sporters op een hoger peil
brengen. Het fonds was een afscheidscadeau van de
gemeente Rotterdam aan Ivo Opstelten toen hij terugtrad
als burgemeester van de stad. Het fonds is aangevuld met
schenkingen door personen en bedrijven. Nog steeds
ontvangt de stichting nieuwe bijdragen.

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Totaalbedrag toegekend

30 oktober 2001
1
€ 679.925

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard heeft als doel het
geestelijk en cultureel welzijn van de Rotterdamse
samenleving t e bevorderen. De oprichters van de stichting,
de heer en m
 evrouw Kleijn van Willigen-Goddard, geven
er de voorkeur aan de stichtingsgelden te gebruiken voor
de aankoop van (oude) muziekinstrumenten voor jonge
talentvolle musici.

Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Datum van oprichting

8 oktober 1971

Stichting Volkskracht Natuurmonumenten verkrijgt en
beheert landelijke eigendommen, zoals landgoederen,
tuinen, polders en wateren in Rotterdam en omgeving.
De stichting is eigenaar van de terreinen waarop Stichting
Trompenburg Tuinen & Arboretum is gevestigd. Trompenburg bestaat al ruim 150 jaar en is in die tijd uitgegroeid
tot een prachtig aangelegde bomentuin met een grote,
wereldvermaarde collectie eiken, rododendrons, struiken,
vaste planten, bollen en knollen.

Stichting Volkskracht Natuurmonumenten is nauw
betrokken bij de exploitatie van Trompenburg Tuinen &
Arboretum. Trompenburg ontvangt geen gemeentelijke
subsidie meer en staat geheel op eigen benen. Het is
belangrijk de tuin botanisch op hoog niveau te houden
én aantrekkelijke activiteiten voor een breed publiek te
organiseren. Dus denkt Stichting Volkskracht Natuur
monumenten (VNM) mee hoe Trompenburg inkomsten
kan genereren om de lasten te verlichten en continuïteit
te bieden voor deze groene oase in onze stad.
Op 24 oktober 2020, is mevrouw Riet van Hoey Smith
overleden. De besturen van VNM en Trompenburg zijn
dankbaar voor de lange tijd dat zij haar grote betrokkenheid bij de tuin in woorden en daden heeft getoond.
Haar toewijding aan de publieke taak van Trompenburg,
de openstelling voor bezoekers en haar werk achter de
schermen om de collectie te behouden en te doen groeien,
zijn tot op de dag van vandaag van grote waarde. Het was
een genoegen om haar zo dichtbij te hebben in de woning
in de tuin, waar zij tot op het laatst heeft gewoond. VNM
en Trompenburg gedenken haar met eerbied en trots als
een van grondleggers van het huidige Trompenburg.
Dit boekjaar was een jaar vol uitdagingen voor VNM en
Trompenburg. Zo is hard gewerkt om een plan te maken
voor en een bod te doen op Villa Trompenburg, aan de
Honingerdijk, dat op de markt kwam. Helaas heeft
Trompenburg achter het net gevist. Kort daarna brak de
pandemie uit. Het voorjaar van 2020 is daarom financieel
zwaar geweest voor Trompenburg. Het was prachtig weer,
maar de tuin moest op grond van de Covid-19-maatregelen
gesloten blijven. De sluiting is aangegrepen om extra
onderhoud en vernieuwingen te doen, maar dat maakt
het verlies aan inkomsten niet goed.
Wél is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan:
het in eigendom van VNM verwerven van een belangrijk
perceel in de Overtuin, de zogenoemde Missing Link.
Tot slot zetten Trompenburg en VNM zich schrap voor
de uitbreidingsplannen van buurman Excelsior en de
gemeente. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de
tuin, de faciliteiten voor bezoekers en de schaduwwerking
van hoogbouw zijn punten die continue onder de aandacht
van de plannenmakers moeten worden gebracht. Gelukkig
maken de pandemie en de maatregelen van dit jaar eens
en temeer het belang van toegankelijk groen in de stad
duidelijk. VNM en Trompenburg zetten hun activiteiten
conform hun doelstellingen daarom onverminderd voort.
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Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Datum van oprichting

6 februari 1957

Stichting Volkskracht Historische Monumenten (VHM)
verwerft monumenten en panden die beeldbepalend zijn
voor Rotterdam en houdt deze in stand. Met de aankoop,
het beheer, en zo nodig de restauratie van karakteristieke
panden, levert de stichting een bijdrage aan het stads
gezicht van Rotterdam. De stichting zet de eigendommen
zoveel mogelijk maatschappelijk in, wat betekent dat zij
de monumenten en panden bij voorkeur verhuurt aan
instellingen die actief zijn op maatschappelijk of cultureel
gebied.
2020 is natuurlijk het jaar van de Covid-19-epidemie en
onze huurders zijn hard geraakt door de maatregelen
om het virus in te dammen. Culturele activiteiten lagen
grotendeels stil, waardoor theater Walhalla en de Pelgrimvaderskerk niet open konden. Diergaarde Blijdorp, waar
VHM de oude stadsentree van architect Sybold van
Ravensteyn heeft gerestaureerd, kon maandenlang geen
bezoekers ontvangen.
Ook de restaurants waren maanden gesloten. Restaurant
In den Rustwat had heerlijke afhaalmaaltijden, maar dat
kan niet op tegen een zalig diner op de mooiste plek van
Rotterdam. Voor Het Witte Paard in Vreewijk betekende
de verplichte sluiting het einde van restaurant Roos Marijn.
Hiermee gaat een mooie eetlocatie met een belangrijke
sociale functie in de wijk verloren. Op dit moment zoekt
VHM naar een nieuwe bestemming voor deze prachtige
herberg.
Als verhuurder zijn er met de meeste huurders goede
financiële afspraken gemaakt om deze periode met elkaar
te overbruggen. Volkskracht is in deze tijd hard nodig
om ook straks weer een bloeiend sociaal en cultureel
Rotterdam te hebben.
Maar de huurders kijken ook vooruit. Theater Walhalla
op Katendrecht heeft de afgelopen jaren bewezen met
een prachtig programma een aanvulling te zijn op het
theateraanbod in Rotterdam, waarbij zij een breed publiek
trekt. Om de diverse culturele activiteiten op Katendrecht
nog beter zichtbaar te maken en van elkaars nabijheid
te profiteren is gezamenlijk het initiatief genomen om
het oude portiershuisje aan de voet van de fietsbrug
(‘de hoerenloper’) tussen Katendrecht en de Wilhelminapier te kopen en te restaureren. Hier komt een centraal
ticket- en informatiepunt voor alles wat er op de Kaap te
doen is. Met zestien vierkante meter is dit ons kleinste
bezit, maar VHM is er niet minder trots op.

Daarnaast heeft VHM een bronzen beeld van de Rotterdamse kunstenaar Henri Rehm mogen verkrijgen. Het
beeld De Melkmeid heeft een mooie plek gekregen in de
tuin van Kuyl's Fundatie aan de 's-Gravenweg.
In Rotterdam is er de afgelopen jaren meer waardering
gekomen voor jonge monumenten uit de twintigste eeuw.
Door de enorme groei van de haven en de stad in de jaren
‘20 en ’30 en daarna het bombardement is er een unieke
verzameling van architectuur van het Nieuwe Bouwen en
daarna de Wederopbouwarchitectuur ontstaan. Met Huis
Sonneveld en theater Walhalla heeft VHM al een deel van
dit erfgoed in haar bezit en wij streven ernaar de komende
jaren meer bijzondere Rotterdamse monumenten en
havenarchitectuur te behouden voor de stad.
Alle panden van Stichting Volkskracht Historische
Monumenten:
• Honingerdijk 96 in Rotterdam-Kralingen
(Restaurant In den Rustwat)
• ’s-Gravenweg 101 in Capelle aan den IJssel
(Stichting Scoutcentrum Rotterdam)
• Kapelburg 296-298 in Rotterdam-Zuidwijk
(Hospice de Liefde)
• Voorhaven 210 in Rotterdam-Delfshaven
(Molen De Distilleerketel)
• Aelbrechtskolk 20 in Rotterdam-Delfshaven
(de Oude of Pelgrimvaderskerk)
• Aelbrechtskolk 22 in Rotterdam-Delfshaven
(Het Klokhuys)
• Aelbrechtskolk 24-26 / Piet Heinstraat 9 in RotterdamDelfshaven (pand naast Het Klokhuys)
• Nesserdijk 368 in Rotterdam-Oost
(Boerderij De Rozenhof)
• Jongkindstraat 12 in Rotterdam-Centrum
(Huis Sonneveld)
• Nesserdijk 256-262 in Rotterdam-Oost
(Dagbesteding en werk van Antes)
• ’s-Gravenweg 71 in Rotterdam-Kralingen
(Stichting Kuyl’s Fundatie)
• Van Aerssenlaan 49 in Rotterdam-Blijdorp
(Entree Diergaarde Blijdorp)
• Groenezoom 245 in Rotterdam-Vreewijk
(Het Witte Paard)
• Veerlaan 9-11 in Rotterdam-Zuid
(Theater Walhalla)
• Veerlaan 19A in Rotterdam-Zuid
(Het Portiershuisje)
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Stichting Administratiefonds Rotterdam (AFR)
Datum van oprichting

1 september 1983

Samenvatting
In het boekjaar 2019/2020 werd een beleggingsresultaat
behaald van 0,0 procent per fractie. Gedurende het jaar
werd per saldo voor een bedrag van in totaal € 6,8 miljoen
opgenomen door de diverse gelieerde stichtingen. Financiële markten bereikten in maart een dieptepunt, maar
ontwikkelden zich daarna onstuimig vanwege de internationale beleidsreactie op de coronacrisis, zodat de verliezen
weer tenietgedaan werden1. De optelsom van rendement,
bijboekingen en afboekingen leverde per slot 30 juni 2020
een belegd vermogen op van ongeveer € 165,9 miljoen; een
daling met € 7,6 miljoen ten opzichte van een jaar eerder.
Doelstelling AFR
Het doel van de Stichting AFR is het voor rekening en risico
van het beleggingsfonds AFR beleggen van aan de stichting
voor dat doel toevertrouwd vermogen en voorts al hetgeen
in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleggingsfonds is een besloten fonds voor gemene rekening, dat
wordt gevormd door de volgende te Rotterdam gevestigde
stichtingen: de Stichting Administratiefonds Rotterdam, de
Stichting Administratiefonds Volkskracht en de Stichting
New Horizon.
Ten aanzien van de beleggingsportefeuille hanteert AFR
de volgende drie doelstellingen:
1 Continuïteit: behoud van belegd vermogen op lange
termijn, gecorrigeerd voor inflatie.
2 Financiering stichtingen: Jaarlijkse onttrekking van circa
3,5 procent van het belegd vermogen als uitkering aan
de gelieerde stichtingen.
3 Rendement: Rendementsdoelstelling van circa 5,5
procent per jaar, gegeven een langetermijn-inflatie
verwachting van 2 procent.
Bestuur
Het bestuur is tijdens het jaar vier keer samengekomen,
in persoon of online. Hierbij is de gehele portefeuille tegen
het licht gehouden, aan de hand van de reportages die door
de fiduciair beheerder worden aangeleverd. Daarnaast is
veel aandacht uitgegaan naar de vervanging van fondsmanagers van alternatieve beleggingen, eveneens op basis van
uitgebreid voorbereidend werk van de fiduciair manager.

1
Het behaalde beleggingsresultaat in euro over het boekjaar 2019/2020
was + € 80.000 terwijl het behaalde rendement 0,0% was. Dit verschil wordt
veroorzaakt doordat het totaalrendement wordt berekend op basis van
tijdsgewogen rendementen.

Terugblik financiële markten
De verslagperiode werd tot eind februari 2020 gekenmerkt
door voortdurende groei en lage rentes. Vervolgens zorgde
de wereldwijde manifestatie van het coronavirus, en
het besef dat het virus grote economische gevolgen zou
hebben, voor een drastische ommekeer van de stemming
op de financiële markten. Centrale banken en overheden
kwamen met ongekende fiscale stimulerings- en opkoopprogramma’s ter ondersteuning van de economie en de
financiële markten. Het gevolg hiervan was dat renteniveaus wereldwijd verder daalden: de tienjaarsrente in
de VS daalde van 1,63 procent naar 0,54 procent in de
periode van 12 februari 2020 tot 9 maart 2020. In dezelfde
periode daalde de tienjaarsrente in Nederland van -0,29
procent naar -0,66 procent. Uiteindelijk had de monetaire
verruiming het gewenste effect, resulterend in een breed
herstel van de financiële markten. De obligatierente in
de eurozone daalde licht en de Amerikaanse dollar bleef
ongewijzigd ten opzichte van de euro. Alternatieve beleggingen lieten in het algemeen een verdeeld beeld zien met
uitschieters naar boven en beneden. Het resultaat op alternatieve beleggingen van AFR was over het hele boekjaar
genomen sterk negatief.
Samenstelling portefeuille
De beleggingsstrategie van AFR kenmerkt zich al vele jaren
door het grote gewicht aandelen en andere risicovolle
beleggingen. Deze strategie heeft het fonds veel voorspoed
gebracht en het bestuur geen aanleiding om het financiële
beleid substantieel te wijzigen.
De portefeuille heeft een strategische verdeling met 60
procent aandelen, 25 procent vastrentende beleggingen,
10 procent alternatieve beleggingen en 5 procent cash.
In het afgelopen boekjaar is in twee delen ongeveer € 6,8
miljoen onttrokken door de stichtingen, oftewel circa 4
procent van het vermogen. De liquiditeiten waren ruim
voldoende om de onttrekkingen te kunnen accommoderen. De cashpositie die aan het eind van vorig jaar licht
vergroot was, is weer in lijn gebracht met het strategische
gewicht. De kas wordt desgewenst gebruikt om in de
nodige uitgaven van de aangesloten stichtingen te voorzien. Hierdoor is het niet direct nodig om vermogenstitels
te liquideren als rendementen tegenvallen. De kas dekt de
verwachte uitgaven voor circa één jaar.
Beleggingsresultaat
Na aftrek van kosten behaalde de totale portefeuille over
de verslagperiode een licht negatief rendement van -0,2
procent, vergeleken met 2,6 procent voor de gehanteerde
strategische benchmark. Wij gaan hierbij uit van zogenaamde time-weighted rendementen. Het beleggingsresultaat van het aandelengedeelte van de portefeuille
bedroeg 0,3 procent vergeleken met een resultaat van de
benchmark van 3,5 procent. Het aandelenfonds van Robeco
bleef fors achter bij de benchmark terwijl het aandelen-
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mandaat van Goldman Sachs het beduidend beter deed.
Het beleggingsresultaat van het obligatiegedeelte was 2,4
procent vergeleken met een resultaat van 1,8 procent voor
de obligatiebenchmark. Onze alternatieve beleggingen
(Gavekal Global Asset Allocation Fund, Winton Diversified
Fund en Omnitrend (EUR) Fund) behaalden gezamenlijk
een negatief resultaat van -10,3 procent, vergeleken met
-0,8 procent voor de benchmark.
De totaalrendementen zijn als volgt, waarbij ter vergelijking ook de rendementen uit de voorgaande verslagperiode zijn weergegeven.
Totaalrendement
0,0% (2018/2019: 7,9%)
Rendement Aandelen
0,3% (2018/2019: 11,9%)
Rendement Obligaties
2,4% (2018/2019: 5,0%)
Rendement Alternatieven -10,3% (2018/2019: -3,2%)
Risico’s
Met de beleggingen van het Administratiefonds Rotterdam
worden risico’s gelopen. De belangrijkste risico’s zijn de
volgende:
1 Marktrisico: de waarde van beleggingen kan fluctueren.
De intrinsieke waarde van het fonds is afhankelijk van
ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel
stijgen als dalen. Het risico wordt bewust genomen,
aangezien er geen rendement kan worden gerealiseerd
zonder risico te nemen. Dit beleid heeft zich de afgelopen jaren uitbetaald.
2 Valutarisico: het risico dat valuta waarin wordt belegd
dalen ten opzichte van de euro. Dit risico wordt gemitigeerd vanwege het feit dat het obligatie- en kasgedeelte
uitsluitend in euro is belegd. Overig valutarisico is
beperkt en wordt beschouwd als onlosmakelijk van
het bewust gekozen beleggingsrisico.
3 Liquiditeitsrisico: het risico dat er onvoldoende liquiditeit in de markt is om beleggingsinstrumenten te
verkopen. Dit risico wordt gemitigeerd vanwege het
feit dat de gekozen beheerders grotendeels liquide
beleggingen aanhouden. Bovendien is besloten de
liquiditeitspositie te vergroten, zodat de onttrekkingen
voor in elk geval de komende twee jaar gedekt zijn.
4 Renterisico: De portefeuille vastrentende waarden is gevoelig voor bewegingen in de rente. Wanneer de rente
stijgt zal de waarde van dit deel van de portefeuille in
waarde dalen. Door de portefeuille te spreiden wordt
dit risico gemitigeerd.
5 Kredietrisico: Het kredietrisico vormt onderdeel van het
marktrisico en weerspiegelt de kans dat een tegenpartij, bijvoorbeeld de uitgever van ondernemingsobligaties, in gebreke blijft bij betalingen. Door diversificatie
wordt dit risico gemitigeerd.
6 Uitbestedingsrisico: Het uitbestedingsrisico is het risico
dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van
de uitbestede werkzaamheden wordt geschaad. Het
bestuur is verantwoordelijk en heeft nauw contact met

de fiduciair manager IBS, die op zijn beurt de verschillende investment managers nauwgezet volgt en
hierover gedetailleerde rapportages opstelt en toelicht
tijdens de vergadering.
Het risicomanagement rond de stichting wordt adequaat
geacht. Er zijn geen aanpassingen doorgevoerd.
Vooruitblik 2020/2021
Naar verwachting blijven de rentes in Europa en de
Verenigde Staten voor langere tijd laag. De monetaire
autoriteiten houden voorlopig vast aan het ruime beleid,
hetgeen voor een overvloed aan liquiditeit zorgt. Als economisch herstel uitblijft, zal dit financiële markten onder
druk zetten. Wanneer de wereldeconomie zich herstelt,
kan de grote hoeveelheid liquiditeit leiden tot hogere
inflatie. Naast het coronavirus zijn ook de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, ontwikkelingen rond de Brexit
en internationale spanningen op het gebied van handel
en investeringen, potentieel van grote invloed op de
beursontwikkelingen.

64
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
- sociale noden
- studie of opleiding
- stage of studie in het buitenland
- kunstgebied
- Stichting Deddes Fonds/Nat.Momument
- Stichting Lodewijk Pincoffs
Totaal bedrag toegekend

1 maart 1961
470
438
323
180
55
75
4
2
7
€ 462.948

Algemeen
De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds, opgericht door
Jeannette Abrahamine Bekker-la Bastide, geeft financiële
steun aan mensen die in de problemen zijn geraakt.
Daarnaast helpt de stichting degenen die voor studie
of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben.
Er is ook een beperkt budget voor financiële steun aan
Rotterdamse kunstenaars.
Bestuurszaken
Geen bijzonderheden
Sociale aanvragen
Ook in het boekjaar 2019-2020 is er weer een ruime stroom
geweest van aanvragen voor financiële ondersteuning.
Het blijkt vaak te gaan om mensen die zijn vastgelopen
met een vergaande schuldenproblematiek. Om zoveel
mogelijk mensen die in de problemen zijn gekomen te
kunnen helpen, is samenwerking met de hulpverleners
van groot belang. Zij weten ons te vinden en wij hen als
we aanvullende informatie nodig hebben.
Ons uitgangspunt hierbij is om, uiteraard binnen onze
mogelijkheden, zoveel waar het kan aan de basis de problemen te verlichten.
Met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam hebben wij een
nauwe samenwerking. Afgelopen jaar heeft de Gemeente
Rotterdam een substantieel bedrag aan het FBNR toegekend voor tandarts gerelateerde kosten. Aangezien een
behoorlijk aandeel van onze aanvragen tandartskosten
betreft, hebben we de samenwerking voor het toekennen
van dit type vergoeding geïntensiveerd, hetgeen voor beide
partijen goed werkt. In het afgelopen jaar is ook een van
onze bestuursleden, Ignace Schellekens-Franssen, toegetreden tot het bestuur van het FBNR.
Ook met het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam blijven
wij nauw samenwerken.
Met de Vereniging Rotterdamse Fondsen bespreken wij de
problemen en mogelijkheden in Rotterdam in het cluster
Zorg & Welzijn.

In het laatste half jaar hebben we door de Corona-
problematiek gemerkt dat er minder aanvragen zijn. Waarschijnlijk is het complexer geworden om goed persoonlijk
contact te houden tussen hulpverleners en cliënten
gedurende deze periode. Binnen BLB proberen wij er alles
aan te doen om het traject tussen aanvraag en toekenning
zo kort mogelijk te houden. Wij gaan ervan uit dat de
financiële nood ten gevolge van de COVID-19-pandemie in
het komende jaar verder zal toenemen.
Studie aanvragen
De stichting BLB ontvangt jaarlijks veel studie-aanvragen.
Het merendeel heeft betrekking op een stage of studie in
het buitenland. De stichting ontvangt aanvragen van studenten die na het behalen van hun bachelor in Nederland,
een één- of tweejarige masterstudie willen volgen in het
buitenland. Maar ook van studenten die een semester gaan
studeren aan een buitenlandse universiteit voor wetenschappelijk onderzoek of om praktische werkervaring op
te doen bij een buitenlands bedrijf.
Het doorbrengen van een deel van de studie in het buitenland draagt in hoge mate bij aan de wetenschappelijke en
maatschappelijke vorming van studenten en wordt door
de stichting van harte ondersteund.
Steeds vaker ziet de stichting dat studenten financiële
steun aanvragen bij het afronden van hun studie in
Nederland omdat ze te grote schulden opbouwen, niet
meer in aanmerking komen voor ondersteuning van DUO,
of tijdens de laatste fase van hun studie geen tijd hebben
voor een bijbaan.
Het spreekt voor zich dat de gevolgen van de COVID19-pandemie een negatief effect hebben gehad op de
hoeveelheid aanvragen voor ondersteuning. De daling was
het grootst in de aanvragen voor financiële bijdragen voor
buitenland studies en stages. Vanzelfsprekend het gevolg
van de opgelegde reisbeperkingen.
Door het hanteren van een ruimhartig toekenningsbeleid
voor financiële ondersteuning voor studenten in moeilijkheden heeft BLB, ondanks de afname van aanvragen in deze
groep meer kunnen honoreren ten opzichte van vorig jaar.
Het bestuur verwacht komend jaar meer aanvragen voor
financiële hulpverlening aan studenten ten gevolge van
COVID-pandemie en het huidige leenstelsel.
Uit naam van Deddes heeft BLB het afgelopen boekjaar
twee waardevolle ‘nautische’ projecten gesteund.
De Stichting Mate, die een eigen binnenvaartschip heeft
aangeschaft dat dient als leer- en opleidingsschip voor
jongeren die maatschappelijk buiten de boot dreigen te
vallen. Het doel is om jongeren in staat te stellen een baan
te verkrijgen in de binnenvaart waar een groeiend te kort
aan vakkundig personeel bestaat.
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Daarnaast is de Stichting Sea Rangers ondersteund voor
hun bootcamp project. Dit project biedt een unieke kans
aan doelgroep jongeren om zich verder te ontwikkelen.
Aansluitend op dit traject waarbij jongeren met een afstand
tot de arbeidsmarkt, de kans krijgen om maritieme vaardigheden op te doen, kunnen zij na het behalen van erkende
certificaten doorstromen naar een betaalde baan als Sea
Ranger. Sea Rangers worden ingezet om het milieu van
de zee te beschermen en verbeteren.
Het bestuur bezocht dit jaar een beperkt aantal bijeenkomsten van de decanen gezamenlijk met andere studiefondsen
uit Amsterdam en Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomsten
krijgt het bestuur inzicht in de behandeling van aanvragen
door andere fondsen en de opstelling van Universiteiten.
Ook blijft door deelname aan deze bijeenkomsten de
bekendheid van ons fonds bij decanen en studiebegeleiders in Rotterdam en Amsterdam in stand zodat men weet
welke studenten kunnen worden doorverwezen naar ons
fonds.

Samenstelling van
de besturen
per 30 juni 2020
Burgemeester ing. A. Aboutaleb,
erevoorzitter Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Bevordering van Volkskracht
J.E. Jurriaanse Stichting
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Ivo Opstelten Fonds
Stichting Neyenburgh
Mw. mr. drs. J.C.A.T. Frima, voorzitter
Mw. mr. drs. T.L. Cieremans, secretaris
Mw. drs. R.M. Braunstahl-Reijnhart, bestuurslid
Drs. J.A. de Bruin, bestuurslid
Mr. A.H. Geerling, bestuurslid
Mw. mr. W.L. Gillis-Burleson, bestuurslid
Mw. C.H. Klinkhamer MEL, bestuurslid
Mr. M.C. de Voogd, bestuurslid †
Ir. A.A. Vos, bestuurslid
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Ing. J. Lottman, voorzitter
Mw. mr. C.H. Schmit Jongbloed, secretaris
A.H. Blommers, penningmeester
Mw. A. van Dijk BBA/BFA, bestuurslid
Prof. dr. D.J.G.M. Duncker, bestuurslid
Mw. mr. I.J.A. Schellekens-Franssen, bestuurslid
Mw. drs. F.J. IJsinga-van Boxsel, bestuurslid
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Ir. A.A. Vos, voorzitter
Drs. R.J. Tummers, bestuurslid
Mw. ir. A.M.E. Vermeeren, bestuurslid
Drs. W. van Vliet, plv. secretaris/penningmeester
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Mw. mr. drs. T.L. Cieremans, voorzitter
Mw. A. Loef, secretaris
Drs. J.A. de Bruin RA, penningmeester

Onder voorbehoud van vaststelling jaarrekeningen van hiervoor vermelde
stichtingen.

Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New Horizon
Drs. R.P.M. de Kuyper, voorzitter
Drs. G.J. van Lookeren Campagne RA, secretaris
Prof. dr. O.W. Steenbeek, penningmeester
Mw. mr. drs. J.C.A.T. Frima, bestuurslid
Mw. dr. W.A. de Groot, CFA, bestuurslid
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Projectenlijst 2019/2020 Stichting Bevordering van Volkskracht
inclusief de fondsen op naam: H.M.A. Schadee en Swart-van Essen
Alexander Kamerkoor
Buurt- en Speeltuin Vereniging Zalmplaat
Centrum voor Dienstverlening – CVD
Havenzicht
Christelijke Oratorium-Vereniging
‘Sursum Corda’
Concert- en congresgebouw de Doelen
Coöperatieve Vereniging Rotterdamse
Poppenspelers U.A.
Dona Daria
Fighting Windmills
Generation R / Erasmus MC
Handbalvereniging E.T.C. Hoogvliet
Het Rotterdamsch Manifest
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland
Kamerkoor Rotterdam
Korfbalvereniging Nikantes
MAMA / Stichting Public Art Squad
Mixed Voices
Nederlands Fotomuseum
Nederlands Studenten Kamerkoor – NSK
Nederlandse Vereniging voor Tropische
Geneeskunde en Internationale
Gezondheidszorg
Netwerk Nieuw Rotterdam
Nico Adriaans Stichting
Orkest Intermezzo
Orkestvereniging Wilton
Oud-Katholieke Parochie van de HH Maria
en Ursula
Poet Farmer Services B.V.
Rooms-katholieke basisschool
Christophoor
Samen 010, kerken en vrijwilligers voor
de stad
Sinfonia Rotterdam
Stichting Misiconi, Misiconi Dance
Company
Stichting Antilliaanse Culturele
Activiteiten
Stichting Archikidz Rotterdam
Stichting Architectuur Filmfestival
Rotterdam – AFR
Stichting Ars Musica
Stichting Artel
Stichting Atlas van Stolk
Stichting BeeSerious
Stichting Beheer en Exploitatie Oude of
Pelgrimvaderskerk
Stichting Bruggenbouwers
Stichting Buurtwerk.nl

Stichting Charlois aan het Water
Stichting Ciconia Consort
Stichting CLUB GEWALT
Stichting Concert Dichtbij
Stichting Continuïteit O.T.
Stichting Culturall
Stichting Daguerre
Stichting Dancing on the Edge
Stichting Dansateliers
Stichting De Brug
Stichting De Kracht van Rotterdam
Stichting De Wij-Fabriek
Stichting Djemaa el Fna Rotterdam
Stichting Domestica Rotterdam
Stichting Dragende Muur
Stichting Drijfzand
Stichting Dutch Swing College
Stichting Eerst Denken Dan Doen (E3D)
Stichting Erfgoedhavens Rotterdam
Stichting Extra Extra
Stichting Feijenoord Kop van Zuid
Stichting Femmes for Freedom
Stichting Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam
Stichting Future in Dance Urban Theatre
Companies
Stichting Gastsprekers Oorlogen
Stichting GBS
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke
Toekomst
Stichting Geluk
Stichting Gilde Rotterdam
Stichting Grondvesten
Stichting Herdenking 15 augustus 1945,
regio R’dam
Stichting Herdenking Treubstraat
Stichting Het Nieuwe Instituut
Stichting HipHopHuis Holland
Stichting Historische Zitmuren
Stichting Hofpleintrein Rotterdam
Stichting House of Knowledge
Stichting Hraunmosi
Stichting Hulphond
Stichting Humanitas
Stichting Iconic Houses
Stichting International Film Festival
Rotterdam (IFFR)
Stichting Joep Productions
Stichting Johann
Stichting Kunstaccommodatie Rotterdam
Stichting KunstenDialoog

Stichting Kunstweekend Charlois
Stichting Lion Heart Foundation
Stichting Live@BIRD
stichting LOKAAL
Stichting LUKKA
Stichting Maas theater en dans
Stichting Maassluise Muziekweek
Stichting Mano
Stichting Mara
Stichting Maritiem District
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond
Stichting MiMa
Stichting Mixblik
Stichting MOKCU
Stichting Motel Mozaique
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting Nederlands Studenten Jazz
Orkest
Stichting Office for Metropolitan
Information
Stichting Onderwater Producties
Stichting Open Hof Muziek
Stichting OPEN Rotterdam
Stichting Opera Rotterdam
Stichting Opera2Day
Stichting Pacific Enterprises Unlimited
Stichting Passionate Bulkboek
Stichting Pilgrim Harbour
Stichting Pleinbioscoop On Tour
Stichting Plons
Stichting Pluspunt Rotterdam
Stichting Present Rotterdam
Stichting Pro Regatta
Stichting Public Art Squad- MAMA
Stichting REALmag.
Stichting Reverb Rotterdam
Stichting Ronde van Katendrecht
Stichting Roodkapje
Stichting Rotjekoor
Stichting Rotterdam Chamber Music
Society
Stichting Rotterdam Circusstad
Stichting Rotterdam International Fringe
Festival (RIFF)
Stichting R.O.S.
Stichting Rotterdams Vocaal Ensemble
Stichting Rotterdams Volkstheater
Stichting Rotterdams Wijktheater
Stichting Rotterdamse Dakendagen
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie
Stichting SamSam Uitvaartcoaching
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Stichting Schaap op de Noordpool
Stichting Silverline
Stichting Sportfilm Promotie
Stichting Stimulance
Stichting Suburban
Stichting Tamago
Stichting Tante Nino
Stichting Taxon Foundation
Stichting Theater Koningshof
Stichting Theater Zuidplein
Stichting Theatergroep Mangrove
Stichting Timon
Stichting tot instandhouding en beheer
van de Oude Kerk te Charlois
Stichting Trompenburg Tuinen &
Arboretum
Stichting TROMPSTER

Stichting V2_Instituut voor de instabiele
media
Stichting Vakantieweken Crooswijk en
het Oude Noorden
Stichting Vier het Leven
Stichting Voedseltuin Rotterdam
Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
Stichting Vox Interna
Stichting Vreemde Vogels
Stichting Vrienden Koor op Zuid
Stichting Vrienden van de Fontein
Stichting WAT WE DOEN
Stichting Werkplaats Walhalla
Stichting Wijk-TV
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Stichting Young UP

Stichting Zorgvrijstaat
Stichting Zuid-Hollandse Popunie
Talentfabriek010 coöperatie U.A.
Tennisvereniging LTV Laatjes Kaai
Theatergroep
Vriendschap Zij Ons Doel – V.Z.O.D.
TheaterNetwerk Rotterdam
Toonkunst Rotterdam
Toonkunstkoor Amsterdam
Uytenbogaert Stichting
Vereniging Verenigd Schouwburgplein
Verening Hendrick de Keyser
Vocaal Ensemble Animato
Vogelvereniging Rijnmond
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Projectenlijst 2019/2020 J.E. Jurriaanse Stichting
20 leafdesdichten en in liet fan wanhoop
B.V.
Amsterdam University Press
Centrum Beeldende Kunst
De heer Dr R.J. Ligthelm
De heer M.S. Pouw
DIG IT UP
Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn
Hervormde Gemeente Giessendam/
Neder-Hardinxveld
Historische Genootschap Roterodamum
Hortus botanicus Leiden
International New Town Institute (INTI)
Isala Theater B.V.
Linschoten-Vereeniging
Merwe’s Oratorium Vereniging
Mevrouw L. Jensen
Mevrouw M.H. Voorhans, De heer D.
Jansen
Museum Paul Tetar van Elven
Mw. Drs. A.M.J. van Egmond
Protestantse stichting Dorpskerk
Leiderdorp 400 jaar
Stichting 4Seasons
Stichting Achterland
Stichting Arminius

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting BI-Seedz
Stichting ‘Danceclub The Hit’
Stichting De Ontmoeting voor Kunst &
Cultuur
Stichting De Stokerij Schiedam
Stichting Haags Historisch Museum
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Stichting Ijzerhart
Stichting Inclusia
Stichting JA IK Foundation
Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen
Stichting KunstKeten
Stichting Lithografisch Museum Vrijdag
Stichting Metamorphose
Stichting Mind the Generations
Stichting Molens Hoeksche Waard
Stichting Museum Gouda
Stichting Museum Rotterdam
Stichting Muziek Verenigt
Stichting NAi Uitgevers/ publishers
Stichting Nederlandse Natuurhistorische
Collecties
Stichting Noorderzon
Stichting Noorderzon
Stichting Nowhere

Stichting Oren en Ogen tekort
Stichting Parlementaire Geschiedenis
Stichting Participatie met Dementie
Stichting Petje Af
Stichting Rotterdamse Salon
Stichting Rotterdamse Sociale Alliantie
Stichting Sarnámihuis
Stichting Stadspodia en Jongeren
Cultuurcentrum
Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard
Stichting Theatergroep MES
Stichting Timon
Stichting Uit het Lood
Stichting Verborgen Stad
Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
Stichting W4U
Uitgeverij Thoth
Uitgeverij Verloren
Uitgeverij Watermerk B.V.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V.
Vereniging Het Bilderdijk-Museum
Vogelbescherming Nederland
Werkgroep Boek Joodse Ondernemers
Deventer 40-45
WSKO Montessorischool Naaldwijk
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Projectenlijst 2019/2020 Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Afrikaanderwijk Cooperatief U.A.
Aikido Rotterdam Tenchigowa
BSW Rotterdam – Duimdrop
C.J.V. Feijenoord
Dignus Vriend van Laurens
Erasmus MC – Afdeling Verloskunde en
Gynaecologie
HandicapNL
Het Nationale Toneel / Njjong
Het Speelhuis
Hockey Club Feijenoord
Honk- en Softbal vereniging Saints
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland
JINC Rotterdam Rijnmond
K.C.O.V. Halleluja
Korfbalvereniging Nikantes
Laurens Wonen Diensten Zorg
Nationaal Concours voor
Jeugdsymfonieorkesten
Nationale Stichting ter Bevordering van
Vrolijkheid
Nationale Vereniging de Zonnebloem –
afd. Groot Schiebroek
Nationale Vereniging De Zonnebloem –
afd. Hoogvliet
New Horizon Cruises
Peterlems-stem & theaterproducties
Rijvereniging De Hazelaar
Rotterdamse Accordeonvereniging
‘Progressio-Marinucci’
Samen 010, kerken en vrijwilligers voor
de stad
Samen Kerk In Nederland
(SKIN)-Rotterdam
Smartlappenkoor Tranen met Tuiten
Sportvereniging Atomium ’61
Sportvereniging Hagendoorn
Rotterdam-Zuid
Stichting Actie voor Dyslexie
Stichting B for You
Stichting BedtimeStories
Stichting Bevordering van WIJKcoöperatie
Stichting Big Brothers Big Sisters
Stichting BONT
Stichting Buurtlab
Stichting Cool aan de Gang
Stichting Creatief Welzijn Senioren
Stichting De AchterTuin
Stichting de Doel
Stichting De Schoolschrijver
Stichting De Start Lijn
Stichting De Talentstrateeg

Stichting De Vakantiebank
Stichting De Vrouwen van Wanten
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Stichting Droomtheater
Stichting Five!
Stichting Goud van Noord
Stichting Happy Motion
Stichting Het Nationale Park De Hoge
Veluwe
Stichting het Nederlands Studenten Orkest
Stichting Het Rode Lint
Stichting Hockey voor iedereen Rotterdam
Stichting Hofplein Rotterdam
Stichting Hotspot Hutspot
Stichting Huiswerkklas Oude Westen
Stichting Ieder Kind een Eigen Boek
Stichting IKVW
Stichting Jeugdfonds Sport Rotterdam
Stichting Jeugdvakantieland
Stichting JIJ
Stichting Jong van Hart Rotterdam
Stichting Kinderkunsthal Villa Zebra
Stichting Magazijn ten Kate
Stichting Mano
Stichting Mens Centraal
Stichting Museum Vlaardingen
Stichting Muziekcentrum Noord
Stichting Natuurhistorisch Museum
Rotterdam
Stichting Nederland Zingt Mee
Stichting New European Cultural
Collaborations
Stichting Nuestra Casa
Stichting Open Monumentendag
Rotterdam
Stichting Poppentheater Thije
Stichting Prasino
Stichting R.O.S.
Stichting Richard Krajicek Foundation
Stichting Rotterdam Circusstad
Stichting Rotterdam in Koor
Stichting Rotterdam Mattie
Stichting Rotterdamse Avondschool
Stichting Rottetalent
Stichting Senior&Student
Stichting Sociale Groepsvakanties
Stichting Stadnomaden
Stichting Studentmentoren Rotterdam
(SSR)
Stichting Taal voor Mekaar
Stichting Theater ’t Kapelletje
Stichting Theatergroep Knars

Stichting tot Beheer Museum Boijmans
Van Beuningen
Stichting Trishul
Stichting Verhalenhuis Belvédère
Stichting VICA
Stichting Vier het Leven
Stichting Voedseleducatie010
Stichting Vrienden Maaszicht
Stichting Vrienden van Aafje
Stichting Vrienden van de Kinderboerderij
‘De Blijde Wei’
Stichting Vrienden van Hospice
lJsselpolder
Stichting vrienden van Lelie zorggroep
Stichting WaaR Art and Culture
Stichting Watersport Gehandicapten
Nederland - SailWise
Stichting Wijkbus Alexander
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Stichting ZangExpress
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten
Touzani Stichting
Uitgeverij Watermerk B.V.
Vereniging Natuurspeeltuin De
Speeldernis
Wijk- en Speeltuinvereniging Tarwewijk
Wijk-en Speeltuinvereniging
Bospolder-Tussendijke
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Projectenlijst 2019/2020 Stichting Neyenburgh
Centrum voor Dienstverlening – CVD
DOCK Rotterdam
Dona Daria
Erasmus MC Foundation
IFES-Nederland
R.V. en A.V. Overmaas
Sosurwo Fonds Foundation
Stichting Ars Musica
Stichting ASVZ
Stichting Bewonersorganisatie Zevenkamp
Stichting Borst & Zo
Stichting Colours of Impact

Stichting De Goede Herder
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Stichting Excelsior4All
Stichting Fier
Stichting Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam
Stichting Het Anker Charlois
Stichting House of Hope
Stichting Humanitas
Stichting Humanitas
Stichting Kinderen van de Voedselbank
Stichting Lemat

Stichting Mara
Stichting Nuestra Casa
Stichting Pluspunt Rotterdam
Stichting Resto VanHarte
Stichting Rijnmond Actief Groep
Stichting Stimulance
Stichting Talentz Skool
Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk
Stichting Warm Rotterdam
Stichting Zorgcocon
Vereniging Natuurspeeltuin
De Speeldernis
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Verstrekte bijdragen per stichting 2019/2020
1% € 19.500
8%
€ 386.303

Stichting Bevordering van Volkskracht
(incl. de fondsen op naam: H.M.A. Schadee
en Swart-van Essen)

9%
€ 462.948

Van Leeuwen Van Lignac Stichting
34%
€ 1.665.658

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
J.E. Jurriaanse Stichting (incl. proefschriften)
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

13%
€ 655.069

Stichting Neyenburgh
Stichting Ivo Opstelten Fonds

14%
€ 679.925
21%
€ 1.082.554

Verstrekte bijdragen per categorie 2019/2020
1% 1%
3%

3%

2%

Wetenschap, kunst en cultuur
Maatschappelijke dienstverlening

4%

Bouwkunde
35%

5%

Volksontwikkeling / vormingswerk
Sport en recreatie
Sociale hulpverlening*

6%

Studiebijdragen*
Rotterdam / algemeen
Gezondheidszorg
Natuur en milieu

12%

Kinderbescherming / kinderzorg
Bijdrage Proefschriften
13%

15%

* Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
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Richtlijnen voor aanvragen
Aanvragen voor financiële bijdragen dienen digitaal
te worden ingediend. Dit kan online via www.volkskracht.nl.
Voor meer informatie over de gegevens van de d
 iverse
fondsen verwijzen wij naar de kolom hiernaast.
In het in de Nederlandse taal gestelde projectplan dient u
duidelijk te vermelden voor welke activiteit of aanschaf u
een bijdrage vraagt. Tevens vragen wij u een ingevuld
aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen mee te zenden.
Daarnaast ontvangen wij graag achtergrondinformatie over
de activiteiten van uw organisatie.
Per project kunt u slechts één aanvraag indienen bij de
Stichting Bevordering van Volkskracht of een aan haar
gelieerde stichting. Het bestuur van Volkskracht en gelieerde
stichtingen kan uw subsidieaanvraag zelf onderbrengen bij
een gelieerde stichting of fonds op naam. Een groot subsidiebedrag wordt soms ook over meer stichtingen verdeeld.
U dient er rekening mee te houden dat een subsidieverzoek
minimaal drie maanden voor aanvang van een project moet
zijn ingediend. Over een eventuele reden van afwijzing
wordt summier informatie verstrekt. Iedere aanvrager
ontvangt zo snel mogelijk schriftelijk bericht nadat de
aanvraag in het bestuur is besproken.

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Verzoeken van particulieren aan de Stichting Bekker-la
Bastide-Fonds ten behoeve van sociale noden moeten worden
ingediend door een instelling voor maatschappelijk werk of
een andere hulpverlenende instelling. Deze instelling moet
de gegevens van de aanvrager verifiëren. Aanvragen ten
behoeve van sociale noden en studie of stage kunnen alleen
online worden ingediend. De p
 rocedure en aanvraagformulieren hiervoor staan op de website.

Stichting Ivo Opstelten Fonds
Personen die tot de doelgroep behoren en financiering
zoeken voor sportgerelateerde kosten zoals deelname aan
toernooien, reiskosten of materialen kunnen een subsidieverzoek indienen via Rotterdam Topsport. Neem voor het
indienen van uw verzoek contact op met Rotterdam
Topsport voor de voorwaarden.
Stichting Rotterdam Topsport
Mevrouw K. Luijendijk
Van Zandvlietplein 20
3077 AA Rotterdam
Telefoon (010) 497 12 12
E-mail luijendijk@rotterdamtopsport.nl
Voor aanvullende informatie over het bovenstaande
verwijzen wij naar onze website: www.volkskracht.nl
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Secretariaten

Bedankt

Stichting Bevordering van Volkskracht
J. E. Jurriaanse Stichting
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Stichting Neyenburgh
Stichting Ivo Opstelten Fonds
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Stichting Administratiefonds Rotterdam
Stichting Administratiefonds Volkskracht
Stichting New Horizon

Het secretariaat van Stichting Bevordering van Volkskracht
en alle gelieerde stichtingen werkte ook in 2019/2020 vanuit
het kantoor van NautaDutilh N.V. Advocaten Notarissen
Belastingadviseurs aan het Weena.

Secretariaat
Mw. G.C.M. Bleker-Dorst (chef de bureau)
Mw. H.H. van Kleeff-Nuus
Mw. drs. A.H.A. Kuipers
Telefoon (010) 224 03 23
E-mail secretariaat@volkskracht.nl

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
J. E. Jurriaanse Stichting
(aanvragen voor de drukkosten van proefschriften)
Secretariaat
Mw. D.M. Zoun-de Bode
Telefoon (010) 224 02 99
E-mail bekker@volkskracht.nl
Adres van alle stichtingen
Weena 800
3014 DA Rotterdam
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
www.volkskracht.nl

Het bestuur en het secretariaat van Volkskracht bedanken
NautaDutilh h
 artelijk voor alle steun en medewerking.

Colofon
Tekst
Sander Grip, Rotterdam
Fotografie
Marieke Odekerken, Rotterdam
Grafische vormgeving
Studio Tint, Den Haag
Druk
G. B. ’t Hooft bv, Rotterdam

Adres van de stichtingen
Weena 800
3014 da Rotterdam
Postbus 1110
3000 bc Rotterdam
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(010) 224 03 23
secretariaat@volkskracht.nl
bekker@volkskracht.nl
www.volkskracht.nl

