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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 activiteiten die je op
zoveel 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 s ecretariaat.
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 gezamenlijk 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 zestien 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 Studiebeurs.
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. A
 anvragen 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 bouwers en de
dance battle staan prachtige voorbeelden van initiatieven in
de stad die met Volkskracht gemaakt zijn. Van Quirina Bak
die mede met steun van Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
aan haar studie bouwkunde bezig is omdat ze meer creativiteit nodig heeft in haar werk, tot Willem van der Ham, die
met steun van de Jurriaanse Stichting een lijvig boek schreef
over de grote infrastructurele werken die Nederland in de
tweede helft van de negentiende eeuw vormgaven. Andere
initiatieven die steun kregen vanuit de Volkskracht-familie
en in dit jaarverslag uitgelicht worden, zijn bijvoorbeeld het
walking football voor ouderen van De Betrokken Spartaan
in de strijd tegen eenzaamheid in Spangen en de verhalenbankjes die in coronatijd een aangenaam rustpunt met
een verhaal boden voor wandelaars. Uiteraard mag in dit
jaarverslag ook de aankoop van de villa waarin het Chabot
Museum huist niet ontbreken en met Jong Roffa komt zelfs
het Eurovisie Songfestival in dit jaarverslag nog voorbij.
Zoals altijd worden in dit jaarverslag slechts enkele van
de 768 toegekende projecten/individuen uitgelicht die de
Volkskracht-familie het afgelopen jaar heeft ondersteund.
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
2020/2021
De gebeurtenissen binnen de Volkskracht stichtingen op
bestuurlijk gebied in 2020/2021 zijn puntsgewijs toegelicht.
Ook de personele mutaties per 1 juli 2021 zijn opgenomen.
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• De heer drs. Bob de Kuyper is per 1 juli 2021 afgetreden
als voorzitter van Stichting Administratiefonds
Rotterdam, Stichting Administratiefonds Volkskracht
en Stichting New Horizon.
• De heer prof. dr. Onno Steenbeek heeft de functie van
voorzitter van Stichting Administratiefonds Rotterdam,
Stichting Administratiefonds Volkskracht en Stichting
New Horizon van de heer Bob de Kuyper overgenomen.
• De heer mr. Maurice de Kleer is per 9 december 2020
benoemd tot penningmeester van Stichting Volkskracht
Historische Monumenten.
• Voormalig voorzitter van Stichting Bevordering van
Volkskracht, de heer mr. Govaert Christiaan Kok, is op
10 maart 2021 op 85-jarige leeftijd overleden. Govaert
Kok werd in 1971 bestuurslid van Volkskracht en was
tot 1991 de vierde voorzitter van de stichting. In de
periode van 1971 tot 1999 was Govaert Kok tevens als
bestuurder actief voor de Stichting Bekker-la BastideFonds. Naast zijn bestuursfuncties was hij ook de
geschiedschrijver van Volkskracht en heeft hij meerdere
naslagwerken uitgebracht. Zijn laatste werk verscheen
in najaar 2020: ‘De eerste drie voorzitters van Stichting
Bevordering van Volkskracht te Rotterdam.’ Een
nagedachtenis aan Govaert Kok kunt u lezen op
pagina 8.

• Er zijn dit boekjaar circa 30% minder aanvragen
ingediend bij de Volkskracht-entiteiten. De daling is
vooral een gevolg van een daling in de aanvragen in de
culturele sector. Wij gaan er vanuit dat dit een gevolg is
van de beperkingen door de coronamaatregelen. Het
totale bedrag aan toekenningen aan de aanvragers is
ongeveer gelijk aan andere jaren.
• Het jaardiner voor de bestuursleden van de Volkskracht
stichtingen, de oud-bestuursleden en genodigden
heeft ook dit jaar niet plaats kunnen vinden vanwege de
beperkingen door de coronamaatregelen.
• De Feyenoord seizoenkaarten die Volkskracht gewoonlijk ter beschikking stelt aan verschillende sociale
partijen in de stad, zijn vanwege de coronamaatregelen
dit seizoen niet gebruikt.
• Ook dit jaar hebben bestuursleden van Stichting
Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen
ondanks de beperkende maatregelen presentaties en
voorlichting gegeven over het werk van de Volkskracht
stichtingen en hebben zij daar waar mogelijk acte
de présence gegeven bij activiteiten in de stad.

• De heer Rick Venster is per 1 maart 2021 in de functie
van senior financieel medewerker op het secretariaat
van Stichting Bevordering van Volkskracht aangesteld.

• 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.

• Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen
heeft in dit verslagjaar het regulier overleg met de vijf
verschillende besturen die gezamenlijk de twaalf
stichtingen van de Volkskracht-familie besturen digitaal
plaatsgevonden. Ook deze wijze van overleg zorgt voor
een goede samenwerking tussen alle
Volkskracht-entiteiten.

• Verschillende Volkskracht stichtingen hebben ook dit
jaar weer schenkingen ontvangen. Zo heeft Stichting
Bevordering van Volkskracht eind 2020 onder meer
een gift ontvangen van Govaert Kok en van de familie
Opstelten. Volkskracht is dankbaar voor het in haar
gestelde vertrouwen en Volkskracht zal naar beste
kunnen deze donaties inzetten voor de stad.

• De Stichting Swart-van Essen is, zoals eerder al aan
gegeven, op 1 januari 2018 opgegaan in de Stichting
Bevordering van Volkskracht. Er is toen afgesproken dat
Swart-van Essen tot 1 januari 2021 als fonds op naam
binnen de Volkskracht-familie zou functioneren. In het
interview met de oud-voorzitter van Stichting Swartvan Essen en de huidige voorzitter van Stichting
Bevordering van Volkskracht op pagina 44 leest u hier
meer over.

• Traditiegetrouw heeft het bestuur van Stichting
Bevordering van Volkskracht besloten tot het doen
van een kerstgift, dit jaar aan Stichting Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt (R.O.S.), een stichting
die hulp biedt aan de kwetsbare doelgroep van ongedocumenteerde migranten in de stad Rotterdam.
• De voorbereiding van de viering van het 100-jarig
bestaan van Stichting Bevordering van Volkskracht
in 2023 is in gang gezet.

8

In memoriam

Govaert Kok, altijd bescheiden
en betrokken
Oud-Volkskrachtvoorzitter Govaert Chr. Kok is op 10 maart 2021 overleden. Hij
was de vierde voorzitter en leidde de stichting gedegen, betrokken, altijd op de
achtergrond maar wel met de touwtjes stevig in handen. Met hem verliest Volkskracht, maar ook de rechterlijke macht in ons land, een aimabel man en een uiterst
kundig geschiedschrijver. Govaert was nog altijd begaan met de stichting en wordt
zeer gemist, niet in de laatste plaats om zijn geweldige geheugen: als je verlegen
zat om een feitje uit een bepaald jaar, dan wist Govaert altijd het antwoord.
Op zijn uitvaart sprak de huidige voorzitter
van Volkskracht Jacqueline Frima over haar
markante voorganger: ‘Govaert is in 1971
bestuurslid van Volkskracht geworden als
secretaris/penningmeester, een functie
die van oudsher door notarissen van zijn
kantoor werd vervuld. Govaert, geen
geboren Rotterdammer, had wel van
Volkskracht gehoord, maar er tot dat
moment nog nooit iets mee te maken
gehad. Zoals Govaert was, ging hij echter
direct enthousiast en gedegen aan de slag.
De eerste vergaderingen die Govaert
bijwoonde, waren nog ten huize van K.P.
van der Mandele. Dat betekende: kort
vergaderen, twee kopjes thee, bij het
eerste kopje een koekje en, aldus Van der
Mandele: als het goed is voor Rotterdam,
dan is het goed.’
Vierde voorzitter
In 1977 werd Govaert de vierde voorzitter
van Volkskracht. Over deze periode zei hij
zelf in 2013 in een interview: ‘Ik heb mijn
taak altijd zo gezien dat je er niet primair
bent voor de behandeling van de aanvragen,
daar hebben we deskundige bestuursleden
voor. Je moet als voorzitter er echter voor
zorgen dat de zaak goed loopt (dat heb ik
als President van het Hof ook altijd als mijn
taak gezien), dat de mensen prettig hun
werk kunnen doen en dat er een goede
communicatie is.’ Op dat laatste punt pakte
hij ook echt door: onder zijn voorzitterschap

ging Volkskracht openheid van zaken geven.
Zo kwam er een eerste openbaar jaarverslag, iets wat we anno nu heel gewoon
vinden. Govaert was altijd van mening dat
het in de aanvragen ging om het maatschappelijk nut, niet over de vraag of je je
ermee kon associëren. Zo werden er
aanvragen gehonoreerd die in het belang
van de stad waren, al stond het bestuur niet
per se achter het initiatief.
Rechter met oog voor sociale
gerechtigheid
In de rubriek Het Eeuwige Leven (Volkskrant,
28 april 2021) schrijft journalist Peter de

Waard over het werkende leven van
Govaert. Hij was een sociaal betrokken
raadsheer, die president werd van het
gerechtshof in ’s-Hertogenbosch en later in
Den Haag. Recht ging bij hem hand in hand
met sociale rechtvaardigheid. De Haagsche
Courant schreef over hem: ‘Vriendelijk
ter zitting, bescheiden in zijn optreden
en streng in zijn oordeel.’ Over beide
gerechtshoven schreef Govaert na zijn
pensionering uitvoerige geschiedenissen.
Ook binnen de oud-katholieke kerk was hij
actief, als bestuurder, als voorvechter van
de oecumene en als bestuurslid van de
Wereldraad van Kerken. Verder werkte hij
mee aan de oprichting van kredietcoöperatie Oikocredit, die investeerde in projecten
in ontwikkelingslanden. Volgens dochter
Kiki heeft haar vader: ‘Alles kunnen doen in
zijn leven wat hij wilde doen.’ En over zijn
manier van werken: ‘De waarde van het
individu stond bij hem voorop’.
Encyclopedie en geweten
In 1991 deed Govaert een stap terug. En
dat moet precies geformuleerd worden:
hij trad terug als voorzitter maar bleef
betrokken. Nog jaren was hij bestuurslid
van de Stichting Bekker-la Bastide en
schreef hij verschillende boeken over de
Volkskrachtfamilie. Hij maakte boeken over
de Stichting Bekker-la Bastide-Fonds en het
J.E. Jurriaanse Fonds. En in 2020 verscheen
er nog een biografie over zijn voorgangers,
de eerste drie voorzitters van Volkskracht.
Daarover sprak hij uitgebreid in ons vorige
jaarverslag. Jacqueline roemt hem niet voor
niets als de wandelende Volkskracht
encyclopedie en het geweten van de
Volkskrachtfamilie. Jacqueline: ‘Govaert was
een aardig man, met zijn hart op de goede
plaats, en wij zijn dankbaar dat er in zijn hart
ook ruimte was voor Volkskracht en voor de
Rotterdammers die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Wij gaan onze vierde
voorzitter missen.’
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Verhalen uit 2020/2021
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Veerkracht en Volkskracht
Voor u ligt het jaarverslag 2020/2021 van
Volkskracht*. Net als vorig jaar, zou ik nu
kunnen beginnen met u te vertellen dat het
afgelopen jaar door de COVID-19-pandemie
anders dan anders was. En dat was het ook, maar
toch wil ik daar niet lang bij stilstaan. Ook in
‘andere’ tijden immers, is Volkskracht er om de
volkskracht van de Rotterdammers te bevorderen. Of dat nu is in tijden van voorspoed, crisis,
oorlog of een pandemie, ons doel verandert niet.
En ook dit jaar hebben wij ons ingezet om dat
doel te bereiken. In het jaarverslag leest u een
aantal mooie initiatieven waaraan Volkskracht

*

heeft kunnen bijdragen, waarbij waarschijnlijk
de aankoop van het iconische pand waar het
Chabot Museum in huist het meest zichtbaar
voor u is. (Tip: Vanuit het Chabot Museum heeft
u een geweldig uitzicht op het Depot, waarvan
een van de restauratieateliers is geschonken
door het Fonds op naam Swart-van Essen uit de
Volkskrachtfamilie. Ook over Swart-van Essen
leest u meer in het jaarverslag).
Er gebeurt in Rotterdam veel met volkskracht,
maar niet alles kan worden uitgelicht in dit
jaarverslag. Terwijl al die initiatieven nou juist
de volkskracht van al die Rotterdammers tonen.

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.
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Daarom, gewoon en toch bijzonder, zomaar een
greep uit de zo verschillende aanvragen die
het afgelopen jaar in de vergadering werden
besproken. Wat denkt u van het Initiatief ‘Ik
was hier’ (Stichting Toegift Rotterdam), Echoes
from the Middle Ages (Stichting Vox Interna),
Skateland BMX JAM (Stichting Skateland), de
inrichting van de Veilige Veste (Stichting Fier),
Kom weer buitenspelen (Stichting Radar),
Zomeractiviteiten (Stichting Speeltuin De
Feijenoordse Middenstip), Wijkkamp Hillesluis
(Stichting Abdel-Kwam) en Overschie tijdens
de tweede wereldoorlog (Stichting Museum
Oud Overschie)…. En zo kan ik nog wel een paar
honderd keer door gaan. Allemaal initiatieven
waar Volkskracht ook dit jaar weer steentjes aan
heeft mogen bijdragen.
Naast mooie, kende Volkskracht ook verdrietige
momenten. In maart overleed onze vierde
voorzitter Govaert Kok. Wij missen hem.
Govaert was ons historisch geweten en tot op
het laatst zeer betrokken bij het wel en wee van
Volkskracht. Hij was voor Volkskracht belangrijk en markant, maar bovenal missen wij hem
als mens. Elders in dit jaarverslag delen wij
graag met u enkele herinneringen aan Govaert.
En de pandemie dan? Moet ik daar toch nog
iets over zeggen? Wij hebben gemerkt dat het
afgelopen jaar minder aanvragen werden

ingediend dan anders; vooral de podiumkunsten
hebben minder aangeklopt bij Volkskracht.
De pandemie was daaraan ongetwijfeld debet.
Maar wat waren wij verder verrast door de
inventiviteit van vele aanvragers die, na de
eerste schrik, vaak creatief omgingen met de
situatie. Volkskracht heeft waar mogelijk
daaraan bijgedragen. Al konden vaak minder
mensen op fysieke bijeenkomsten aanwezig
zijn, er kwamen steeds meer mooie digitale en
hybride initiatieven en er was veel aandacht
voor mensen die in de knel kwamen of zich
eenzaam voelden. Vele Rotterdammers zetten
zich nu juist extra in, wat er ook op hun weg
komt.
En dat toont niet alleen de Volkskracht, maar
ook de Veerkracht van de Rotterdammers!
Ik wens u veel leesplezier.
Jacqueline C.A.T. Frima
Voorzitter
Stichting Bevordering van Volkskracht
J.E. Jurriaanse Stichting
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Ivo Opstelten Fonds
Stichting Neyenburgh
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Alles is mogelijk
Met je hele klas zingen voor Koningin Máxima, wie wil dat nou niet?
Het overkwam de leerlingen van groep zes van de Jozefschool uit Hoek
van Holland. De Jozefschool won de liedjesschrijfwedstrijd Jong Roffa
Songfestival, bedacht om het Eurovisie Songfestival ook de schoolklas in
te brengen. De leerlingen hoorden pas een dag van tevoren dat ze voor
de koningin mochten zingen. Die avond kickten de zenuwen flink in bij
de kleintjes. Nergens voor nodig, want ze slaagden met vlag en wimpel
en Koningin Máxima nam alle tijd voor ze.
Zingen voor een koningin mag natuurlijk niet
zomaar. De Jozefschool deed mee aan Jong Roffa
Songfestival, dat via ZangExpress tot stand kwam.
Melissa ’t Hart vertelt dat zij samen met enkele
anderen begonnen is met ZangExpress om muziek
terug in de klas te krijgen: ‘Zo’n tien jaar geleden
werd er nauwelijks nog muziekles gegeven op
scholen. Dat heeft twee redenen.
Ten eerste omdat vakdocenten wegbezuinigd zijn

en de focus, zeker in achterstandswijken, is
komen te liggen bij rekenen en taal. Ten tweede
omdat leraren voor de klas zich niet zeker genoeg
voelen om zelf muziekles te geven. En dat terwijl
muziek zo belangrijk is; de kinderen voelen zich
beter, er ontstaat een betere connectie met
andere kinderen en er is een ontspanning die je
niet bereikt als je met zijn allen zit te rekenen.
Music Matters, een Rotterdamse stichting die
jonge stadsgenoten laat zien wat muziek voor
hen kan betekenen als maker, speler, liefhebber
of ondernemer, vroeg ons of we ervoor konden
zorgen dat er weer gezongen wordt in de klas.
Daarop hebben wij een methode ontwikkeld die
leraren in het basisonderwijs ondersteunt bij
muziekles via trainingen en digitale lessen. Onze
teach the teacher-aanpak is gebaseerd op een
methode uit Engeland die alle handvatten biedt
om docenten de zekerheid te geven dat zij zelf
muziekonderwijs kunnen geven.’
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Gelukkig kreeg ZangExpress op 1 maart 2021 te
horen dat ook zij weer aan de slag mocht en dat
er een link te maken was met het Europese
evenement in Ahoy. ‘Het was nog lastig genoeg
om alles weer van de grond te krijgen’, stelt
Melissa. ‘Door zieke leerkrachten, onderwijs op
afstand en gebrek aan tijd voor “bijvakken” als
muziek haakten veel scholen af. Uiteindelijk
deden er 26 schoolklassen mee en ontstond er
toch een echte competitie.’

‘Dat is wat we kinderen
kunnen leren: alles is
mogelijk. En dat begint bij
het fluiten van een deuntje
terwijl je naar school fietst.’
Eurovisie Songfestival
Toen ZangExpress in de zomer van 2019 de vraag
kreeg van een docent of zij wilde helpen bij het
maken van een eigen lied voor een klas, legden
Melissa en haar team al snel een link met het
door Duncan Laurence gewonnen Eurovisie
Songfestival. Hoe tof zou het zijn om via een
eigen competitie de scholen in de stad uit te
dagen een eigen lied te maken? ‘Dat werd het
Jong Roffa Songfestival’, vertelt Melissa. ‘We halen
de verhalen uit de klas naar boven en verwerken
dat in een lied met een eigen compositie. We
wilden uit alle veertien stadsdelen een winnaar
kiezen en die in een grote finale laten strijden om
het beste nummer.
Nog tijdens het schrijven van ons projectplan
werd duidelijk dat Rotterdam het liedjesfestijn
zou gaan organiseren en toen ging het ook voor
ons hard. Allerlei instanties schaarden zich achter
het initiatief, ook Méér Muziek in de Klas,
waarvan Koningin Máxima beschermvrouwe is.
We hadden inmiddels al zestig aanmeldingen
uit alle delen van de stad tot corona de boel
overhoop gooide. Het Songfestival werd een jaar
uitgesteld en ook onze contest kon de vrieskist
in.’

Emoties komen los
Het is uiteindelijk groep 6 van de Jozefschool in
Hoek van Holland, de klas van juf Kelly
Hollebrands, die de competitie wint. ‘Je kon vijftig
procent van je score halen via het publieks
stemmen. Ik dacht dat we misschien wel tot de
tweehonderd stemmen konden komen, maar
er ontstond echt verbondenheid in Hoek van
Holland. Iedereen ging ons filmpje delen en we
kregen 2700 stemmen. Bizar. We hebben de
kinderen in de vakantie naar school gevraagd
onder het mom van samen de uitslag kijken. Op
het moment van de uitslag kwamen alle emoties
los bij de kinderen.’
Die emoties hebben volgens de juf veel te
maken met de lockdown. ‘We kwamen uit een
periode van thuiswerken en deze zangwedstrijd
leek me een mooie manier om de klas een boost
te geven. Iets om met elkaar te doen zodat de
groep weer een eenheid kon worden na een lange
tijd van eenzaamheid. Het thema voor ons lied
was zo gevonden: hoe fijn het is om samen te
zijn en tegelijk jezelf te kunnen zijn in een groep.
Samen ben je mooier dan alleen. Vanuit
ZangExpress kregen we een zangcoach om
ons lied te maken. De kinderen riepen zinnen,
bedachten riedeltjes en beats. En voor we het
wisten, was er een eerste couplet en een refrein.’
De klas van juf Kelly had geen verwachtingen
van de wedstrijd, maar de kinderen waren blij
verrast toen ze bij de beste veertien inzendingen
bleken te zitten. ‘Ze vonden het onwijs leuk, maar
bovenal waren ze blij dat ze samen bezig waren
als klas. Die verbondenheid na een periode
thuiswerken, hoe de groep weer aanhaakte op
elkaar. Dat was voor mij de belangrijkste winst
van het project. Maar ja, daar bleef het dus niet
bij.’
Er kwam een producer naar de klas om het
lied op te nemen en er een clip bij te maken. De
kinderen maakten zelf outfits en decorstukken. En
nadat ze hoorden dat hun liedje gewonnen had,
brak er een bizarre week aan. In het Hiphophuis
achter Rotterdam Centraal maakte Viddy By Willy

15

een clip en ze kregen een workshop van Trijntje
Oosterhuis. ‘En toen vertelde Trijntje de kinderen
ineens dat ze de volgende dag bij Ahoy mochten
zingen voor Koningin Máxima. Ze waren door het
dolle heen. Het was alsof er elke keer een extra
laag slagroom op de taart werd gespoten.’
Voor Ahoy
Eenmaal op het terrein voor Ahoy stonden de
kinderen keurig in het gelid, klaar om te zingen.
En toen de deur van de koninklijke auto openging
en de koningin samen met burgemeester
Aboutaleb uitstapte, zetten ze hun lied in. Na
zoveel oefenen, bleek de tekst een prettig
houvast: al bij de eerste noten verdween de
spanning van de kindergezichten en zongen ze vol
kracht en overtuiging hun eigen lied Superheld.
Kelly kijkt terug op een ongelofelijk moment:
‘Ik vond het zo mooi om te zien dat de koningin
ook echt de tijd nam voor de kinderen. Ze ging
in gesprek met ze en gaf ze complimenten. Ik zag
de kinderen ervan groeien. Dit was echt een
geweldig cadeau na die hele lockdown. Het heeft
veel goeds gedaan bij de kinderen, maar ook op
school. Ze hebben hun plek weer gevonden in de
groep en het heeft ze een onvergetelijke ervaring
gebracht.’

Ook Melissa was trots als een pauw: ‘Het was een
mijlpaal voor de kinderen én voor ons. Ik hoop
dan ook dat we Jong Roffa een vervolg kunnen
geven. Ik wil er graag een jaarlijks terugkerende
wedstrijd rond het Eurovisie Songfestival van
maken. Juist omdat het Songfestival zoveel meer
is dan enkel die mooie lichtshow en jurkenparade.
Het gaat over verbroedering, over diversiteit en
toch jezelf kunnen zijn. Het gaat voorbij landsgrenzen en politieke verschillen. Waar het ook
over gaat? Ik zag hier op het terrein van Ahoy een
jongetje uit het speciaal onderwijs die een drag
queen ontmoette. Hij werd er zo gelukkig van,
omdat hij dit zelf ook heel graag zou willen. En
deze korte ontmoeting liet hem zien dat dit kan.
Dat is wat we kinderen kunnen leren: alles is
mogelijk. En dat begint bij het fluiten van een
deuntje terwijl je naar school fietst. Het begint in
jezelf en in muziek kun je al je gevoelens en
emoties kwijt. Dankzij de steun van fondsen als
Volkskracht zijn wij in staat die boodschap uit te
dragen aan de kinderen in de stad.’
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Zoveel meer dan een
balletje trappen
Wandelvoetbal, ook wel aangeduid met de Engelse term walking football,
is enkele jaren geleden in het leven geroepen om mensen op leeftijd
op verantwoorde wijze van volkssport nummer 1 te laten genieten.
Naast een sportieve tijdsbesteding blijkt het tevens een fantastische
manier voor clubs om zich in te zetten voor maatschappelijk
verantwoorde projecten. Zo bestrijdt De Betrokken Spartaan in
Rotterdam-West de eenzaamheid onder ouderen met een potje
wandelvoetbal op woensdagochtend.
Als professionele voetbalclub ben je er voor meer
dan entertainment alleen. Je hebt ook nog zoiets
als een voorbeeldfunctie in de stad. ‘Daarom
hebben veel betaald-voetbalclubs tien jaar
geleden besloten een maatschappelijke tak op te
richten, vaak in de vorm van een aparte stichting’,
vertelt Michael Marinus terwijl enkele ouderen uit
Spangen een loopvoetbaltraining afwerken.
‘Verbonden aan elke club uit de ere- en eerste
divisie vind je tegenwoordig wel zo’n stichting.
Ook hier bij Sparta. Wij maken gebruik van de
faciliteiten van Sparta en van de naam van deze
club, de oudste profclub van ons land. Maar we
houden wel onze eigen broek op.’
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‘Even achter de eigen voordeur
weg en gezellig bij elkaar zijn.
Het geeft ouderen de kans om
in beweging te blijven en om
elkaar te ontmoeten.’
Maatschappelijke betrokkenheid is anno 2021 een
must, stelt Michael: ‘Je kunt niet meer tussen de
soep en de aardappelen door een beetje voor de
vuist weg je betrokkenheid met de omgeving
tonen. Je moet er echt werk van maken, van
toegevoegde waarde zijn om de problemen die er
spelen in de wijken rond je stadion mee te helpen
oplossen.’
Onderdeel van die serieuze aanpak is
veelvuldig contact met de gemeente. De
ambtenaren aan de Coolsingel en op straat in de
wijken hebben zicht op de problemen en hoe die
het beste zijn aan te pakken. ‘De gemeente ziet
de rode draden, met ons overlegt de gemeente
hoe wij bij kunnen dragen aan de oplossing. Elke
club zit in een ander deel van de stad, met eigen
problemen. In Spangen zien we als allergrootste

probleem de eenzaamheid van ouderen. Wij
hebben vanuit De Betrokken Spartaan het walking
football opgezet. Dat is een heel langzame manier
van voetballen, waarbij vrij veel restricties zijn.
Maar bovenal doen we dit om mensen met elkaar
in contact te brengen. Even achter de eigen
voordeur weg en gezellig bij elkaar zijn. Het geeft
ouderen de kans om in beweging te blijven en om
elkaar te ontmoeten.’
Een groot succes
De Betrokken Spartaan speelt elke woensdagochtend op het Johan Cruyff Court naast Het Kasteel.
Michael: ‘In de schaduw van het stadion waar om
de week tienduizend mensen de verrichtingen van
het eerste elftal van Sparta bewonderen, trappen
de ouderen een balletje. De Kasteelheertjes, een
businessclub binnen Sparta, hebben zich de
lotgevallen van de wandelvoetballers aangetrokken en stellen hun eigen ruimtes in het stadion
ter beschikking. Daar kunnen de spelers en hun
partners na de training bij elkaar komen voor een
kop koffie en een praatje. En dat bepaalt mede
het succes van dit initiatief. De coronacrisis even
niet meegerekend, toen lagen alle activiteiten stil
want we werken natuurlijk wel met een groep
kwetsbare mensen, is het een groot succes
gebleken. We hebben op een gemiddelde training
ruim twintig deelnemers. Bij de koffie erna zijn dat
er zomaar twee keer zoveel omdat ook de
aanhang vaak meekomt.’

Walking football of wandelvoetbal
‘Voetbal hoeft niet snel te gaan om
mooi te zijn’, vermeldt de website van
voetbalbond KNVB. In deze spelvorm,
gericht op 60-plussers, is rennen niet
toegestaan, mag de bal niet boven
heuphoogte komen en zijn slidings
verboden. Ook wordt er gespeeld op
een kwart voetbalveld. Daarnaast is het
in de ogen van de KNVB ‘een uitgelezen
mogelijkheid om betrokken te raken bij
een vereniging.’ Er is inmiddels zelfs een
officieel tintje gegeven aan het
wandelvoetbal, meldt Michael Marinus
trots: ‘Een keer per jaar is er een
officieel landelijk toernooi in het
Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar
spelen walking footballteams van alle

eredivisieclubs tegen elkaar. In de
officiële tenues. Dat is echt kicken om
te zien.’
Die tenues zijn geregeld via een
bijdrage van de Van Leeuwen Van
Lignac Stichting. Michael: ‘Wij hebben
geen winstoogmerk maar wel kosten.
De gemeente heeft de start van het
walking football in de stad gedeeltelijk
gesubsidieerd, maar de professionele
uitstraling die we voorstaan voor deze
groep spelers moeten we zelf regelen
via sponsoren met een maatschappelijk
hart. Ook bijdragen van fondsen zijn
onontbeerlijk of het nou gaat om
wedstrijdkleding, een goede winterjas,
vervoer en zelfs een AED-apparaat.’
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vertrouwen en dan in een digitale val te stappen
waardoor al je geld of zelfs je identiteit gestolen
wordt. Met simpele adviezen als: klik niet op
linkjes die je toegestuurd krijgt, bel geen
onbekende nummers terug, helpen we ze digitaal
wijzer te worden. Ik vind het heel mooi om te zien
dat we deze groep mensen ook met dit soort
onderwerpen steeds beter weten te bereiken.
Gewoon doordat ze trouw komen voetballen elke
week.’

In september kwamen de wandelvoetballers op
leeftijd voor het eerst na anderhalf jaar weer bij
elkaar. Michael merkte hoe erg ze het gemist
hebben: ‘De groep is nu nog hechter dan
voorheen. Laatst was de trainer ziek en dan
komen er toch nog mensen naar het Cruyf Court
om te spelen en ook bij slecht weer komen ze
gewoon. En ook de bereidheid om elkaar te
stimuleren te komen wordt steeds groter. Wat
ook helpt, is de initiatieven die we voor ze
ontplooien buiten het voetballen om. Zo hebben
we af en toe een training internetveiligheid van
onze partner ESET. Die wordt drukbezocht. We
vertellen daar op welke manieren je opgelicht kan
worden, hoe makkelijk het gaat om iemand te

Olievlek
Zo af en toe krijgt Michael die ene logische vraag
toch ook voor zijn kiezen: enkele tientallen
mensen die voetballen, is dat niet een druppel op
een gloeiende plaat? ‘Ik snap de vraag, maar ons
bereik is veel groter dan die twintig deelnemers
aan het voetbal. Om te beginnen is er voor het
voetbal zelf al zoveel belangstelling dat we een
tweede team willen oprichten. Maar we houden
ook activiteiten als een ouderendiner of een
balkonbeweegdag voor ouderen. Daar komen
tientallen deelnemers op af en dat zijn steeds
weer andere mensen. Zo zie je dat wat wij doen
voor de ouderengemeenschap in Spangen,
Delfshaven en Bospolder-Tussendijken zich
verspreidt als een lopend vuurtje. Ik schat in dat
we inmiddels een paar honderd ouderen
bereiken.’
Wandelvoetbal is zo niet meer dan een middel,
wil Michael maar zeggen. Er is veel contact met
alle andere betaald-voetbalclubs, er worden
inmiddels wedstrijdjes georganiseerd bij amateurclubs in de omgeving en als er iets georganiseerd
moet worden dan functioneert De Betrokken
Spartaan als een soort katalysator voor ruchtbaarheid. ‘Omdat we gelinkt zijn aan Sparta, hebben
we de uitstraling en het bereik van de club zelf
om activiteiten te organiseren en tot een succes
te maken. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor de omgeving waar de club in staat en
bieden we de club een mooie invulling van hun
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Sparta is meer dan die elf professionals die op
zondag spelen. De club wil voorbij de muren van
het eigen stadion kijken en onder andere via ons
kan dat op een heel mooie en natuurlijke manier.’

‘We hebben op een gemiddelde training ruim twintig
deelnemers. Bij de koffie erna zijn dat er zomaar twee
keer zoveel omdat ook de aanhang vaak meekomt.’
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Zelfvertrouwen in
je eigen stad
Karina Bogaerds is coördinator van Wegwijs in 010, een project waarmee
Stichting Mara kinderen van vluchtelingen en migranten helpt Rotterdam
te leren kennen: ‘Dingen als de tram nemen om te gaan picknicken in het
park, een museum of de dierentuin bezoeken en winkelen in het centrum
zijn lang niet zo vanzelfsprekend als je niet in de stad bent opgegroeid.’
Voor de jonge deelnemers is er nog een pluspunt aan het project: op een
leuke en simpele manier andere kinderen leren kennen.

In het Kunsthalcafé is de sfeer uitgelaten. De
meiden die op excursie zijn, komen net uit de zaal
waar de expositie We are animals te zien is. Een
bonte verzameling beelden, installaties, foto’s
en collages die uitdrukking geven aan de relatie
tussen mens en dier. Een omgekeerde olifant die
slechts met zijn slurf aan de muur vastzit en lijkt
te zweven. Bontgekleurde pluchen beren. Een
muur boordevol foto’s van vlinders met kleur
patronen waarin je, als je goed kijkt, mensen in

herkent. ‘Ik ben voor het eerst van mijn leven in
een museum’, lacht Meriem uit Syrië haar beugel
bloot. Wat ze het meest bijzonder vond? Een foto
van een man onder een ijsberenvel. Hij zit op een
barkruk in een lege ijsvlakte. ‘Eerst dacht ik dat
het een ijsbeer was, maar toen zag ik mensenvoeten. Dat hij die hele beer gebruikt als kledingstuk
vond ik gek om te zien.’
Ook de andere meiden genieten van het
museumbezoek en praten honderduit in het
museumcafé. Zij zijn sowieso blij met de
uitstapjes die ze via Stichting Mara ondernemen.
Aya neemt een slokje ijskoffie en kijkt met
pretogen naar de groep als ze vertelt: ‘We hebben
een keer een picknick gehad en dat was echt heel
leuk!’ Ze rolt de ijsklontjes in haar glas terwijl ze
nadenkt: ‘We zijn ook naar die grote gele huizen
geweest… die kubuswoningen! Die vond ik echt
bijzonder. Deze uitstapjes zijn fijn. Als je aankomt
in Nederland heb je geen familie of vrienden
waar je naartoe kan. Je bent alleen en hebt alleen
school. Nu gaan we elke week ergens naartoe en
voel ik me niet meer alleen.’
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Karina vult aan: ‘We proberen elke week iets met
ze te ondernemen. Tijdens de lockdown konden
we alleen online onze activiteiten doen. Toen
merkten we dat het niet altijd gemakkelijk was
in contact te blijven met sommige leerlingen. Dat
had allerlei redenen: sommigen moeten thuis
een computer delen, de internetverbinding is niet
altijd even goed, maar ze hadden allemaal ook
online les dus ze zaten al heel veel achter een
scherm. Niet iedereen had dan zin om ook nog
deel te nemen aan onze online activiteiten.
De meeste leerlingen waren echter blij dat er
tenminste iets was en gelukkig haakte iedereen
weer aan op het moment dat we weer fysiek op

‘Als je aankomt in Nederland
heb je geen familie of vrienden
waar je naartoe kan. Je hebt
alleen school. Nu gaan we elke
week ergens naartoe en voel ik
me niet meer alleen.’

pad konden. Het is mooi om te zien dat deze vijf
meiden altijd enthousiast zijn gebleven. Het is
ook echt een hechte groep geworden die heel
veel lol met elkaar heeft. Dat is super mooi om te
zien.’
Wegwijs in 010
Het bezoek aan de Kunsthal geeft een mooi beeld
van wat Stichting Mara probeert te bereiken. Als
de meiden verder giebelen en druk vertellen over
de felgekleurde beren die ze in de zaal zagen, de
tekeningen met vreemde kreten bespreken (I will
hiss your name for 20 bucks, staat bij de tekening
van een rode slang), licht Karina de werkzaam
heden van de stichting verder toe: ‘Wij zetten
ons in voor kwetsbare jongeren in de stad, van
zwerfjongeren tot kinderen van migranten en
vluchtelingen. Zelf werk ik voor Wegwijs in 010,
een project dat migrantenkinderen helpt de stad
te leren kennen. We werven deelnemers via
de Internationale Schakelklassen (ISK), klassen
om leerplichtige nieuwkomers in Nederland voor
te bereiden op deelname aan regulier middelbaar
onderwijs. Zij beheersen de Nederlandse taal nog
niet volledig – de meesten van hen spreken alleen
Nederlands als ze op school zijn, thuis spreken ze
vaak enkel hun moedertaal. Daarnaast hebben ze
vaak nog weinig sociale contacten – ze gaan naar
school en weer naar huis maar komen verder
weinig buiten. Via ons project nemen zij deel aan
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leuke activiteiten en kunnen ze op een speelse
manier hun Nederlands verbeteren en vrienden
maken. En ze werken gelijk aan hun veerkracht,
zelfverzekerdheid en zelfstandigheid.’
Karina kijkt naar het tafeltje waar de vijf
meiden die vandaag mee zijn een brok vrolijkheid
uitstralen. ‘Vandaag ben ik mee, maar normaal
gesproken worden ze begeleid door jongeren
tussen de 18 en 23 jaar oud. Jongeren dus die de
belevingswereld van onze deelnemers snappen
en die weten waar zij behoefte aan hebben. De
begeleiders weten wat het is om jong te zijn in
deze stad.’
Stad aan je voeten
Zelfvertrouwen kweken om zelfstandig te kunnen
zijn, dat is de spil in alle activiteiten die Mara met
de kinderen onderneemt. Karina: ‘Handig worden
in je eigen stad, een stad waar je niet bent
opgegroeid en die je dus niet op je duimpje kent.
Een stad die wel heel veel te bieden heeft, voor
de jongeren zelf maar ook voor hun families.
Hun ouders, broertjes en zusjes kennen de stad
evenmin. Als iemand wegwijs is in de stad, kan
hij of zij er zelf op uit, maar diegene kan ook een
spil worden in het gezin en ervoor zorgen dat
iedereen zich zeker genoeg gaat voelen om
dingen te gaan ondernemen. Laatst zei een
deelnemer tegen me: ‘Ik kwam elke dag met de
tram langs Het Park en nu durf ik er met mijn
familie en mijn vrienden naartoe te gaan.’ Dat is
precies waarvoor wij dit doen: de stad is niet iets
om bang voor te zijn, het is iets waarvan je kunt
genieten. En als je weet hoe de wereld werkt, als
je weet waar je naartoe kunt en als je de taal goed
spreekt, dan ga je je hier echt thuis voelen. Dan
ligt de stad letterlijk aan je voeten.’

De hulp van Mara gaat echter verder dan alleen
maar de stad leren kennen. Het betekent net zo
goed wegwijs raken in alle zaken die je moet
regelen als je hier woont. Karina: ‘Een Chinees
meisje dat wij begeleidden, ontdekte
dat haar Chinese verzekering niet geldig is in ons
land. Met hulp van een van onze begeleiders heeft
zij vervolgens zelf alles geregeld en een verzekering afgesloten. En de jongen die zijn paspoort
kwijtraakte, heeft samen met een begeleider een
nieuw paspoort aangevraagd. Daar zit voor mij
een belangrijke meerwaarde van ons project: we
leren je dat een tegenslag niet het einde van de
wereld is en dat je zelf in staat bent een oplossing
te vinden en alle stappen kunt ondernemen om
het zelf te regelen. Dat zelfvertrouwen in je eigen
kunnen geven we je mee in al die activiteiten die
we in je eigen stad ondernemen.’
Als er is afgerekend en de groep meiden opbreekt
om weer naar huis te gaan, kijkt Karina trots
naar de meiden die langs haar naar buiten lopen.
Ze geniet van het onbevangen plezier dat deze
nieuwe stadgenoten uitstralen. ‘Ik zie hoe ze
vriendinnen geworden zijn, hoe hecht ze zijn en
hoe verbonden ze zich voelen met hun omgeving.
Terwijl ze enkele maanden geleden allemaal nog
linea recta naar huis gingen na schooltijd. Ik heb
ze zien groeien, sociaal én in het vertrouwen
waarmee ze de stad en hun omgeving trotseren.
Mede door de steun van Stichting Bevordering
van Volkskracht kunnen we hen dit bieden. Het
leven in de grote stad is niet goedkoop. Dankzij
die steun kunnen we met ze naar het museum.
Wat de stichting geeft is de ruimte om leuke
dingen te doen met leerlingen en ze zo te laten
zien hoe de stad werkt. En dat is een ervaring
die onbetaalbaar is.’
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Op het
verkeerde
been
Een theatervoorstelling over geweld, iets wat onmiskenbaar
onderdeel is van de stad Rotterdam. Dat ‘onmiskenbaar
Rotterdamse’ onderdeel maken van je voorstelling is typisch
voor Onderwater Producties. Met de voorstelling Club Uppercut
brengen Jeroen Rienks en Afke Weltevrede opnieuw een thema
op de planken waarmee ze hun publiek aan het denken zetten
over iets waar je eigenlijk liever niet bij stilstaat.
Je moet onder de roestige rode poten van een
oude kadekraan door. Vervolgens loop je langs
het houten skelet van De Delft, het VOC-schip
dat sinds mensenheugenis half af op de kade
van de Schiehaven ligt. Pas dan zie je de ingang
van de ruimte waar Onderwater Producties haar
voorstelling Club Uppercut houdt. Dit is de oude
lasloods van de scheepswerf. De zoemer die de
pauzes van de lassers aankondigde gaat nog
steeds vier keer per dag.
In de deuropening van de zaal staan Jeroen
Rienks en Afke Weltevrede. Zij vormen de kleine,
vaste kern van Onderwater Producties. Ze
speelden samen in een voorstelling van toneel
regisseur Michael Laub. ‘We raakten aan de praat
en ontdekten dat we allebei de behoefte hadden
om zelf ook iets te maken’, vertelt Afke in de holle

ruimte waar zij hun meest recente voorstelling
opvoeren. ‘Rotterdam moest ons decor zijn. De
eerste voorstelling die we zelf maakten, draaide
op het Witte de With Festival. Dat voelde goed
en dus zijn we serieus doorgegaan.’
Inmiddels bestaat Onderwater Producties tien
jaar, maar het gezelschap is altijd klein gebleven.
Afke: ‘Jeroen en ik vormen de artistieke leiding
en per project haken er mensen aan om een
voorstelling vorm te geven en uit te voeren. Om
dat te financieren, zijn fondsen zoals Stichting
Bevordering van Volkskracht cruciaal. Alleen met
die steun kunnen we een productie neerzetten
met goede acteurs en regisseurs.’
Flexibiliteit is een wezenskenmerk van het
gezelschap, stelt Jeroen: ‘Economisch is dat
handig, zoals de coronacrisis ons geleerd heeft.
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Wij hebben weinig in de lucht te houden en
daarom kunnen we in tijden van crisis ons hoofd
boven water houden. Daarnaast levert die
flexibiliteit ons de mogelijkheid om echt op de
actualiteit in te spelen. Een groot gezelschap is
als een mammoettanker die lastig van zijn koers
te krijgen is. Wij zijn een zeilbootje dat overal
tussendoor laveert. Die vrijheid voelt heel fijn en
geeft ons de kans in korte tijd iets op de planken
te krijgen.’
Dat ‘iets’ is altijd een actueel onderwerp dat
Jeroen en Afke raakt. Maakt niet uit hoe. Als er
maar een persoonlijk vertrekpunt te vinden is.
Transitie
Onderwater Producties is een Rotterdams bedrijf,
dat op Rotterdamse locaties speelt. De lasloods
waarin ze de voorstelling Club Uppercut spelen,
is hier een mooi voorbeeld van. ‘Het is onderdeel
van onze identiteit’, stelt Jeroen. ‘Wij zoeken
locaties die passen bij het onderwerp van onze
voorstellingen. Club Uppercut gaat over verheerlijking van geweld. Deze loods is een ruwe locatie,
een plek met een gewelddadige uitstraling. Het
is tevens een plek in transitie. Dat vinden wij
zo mooi aan deze stad: die plekken waar je de
verandering en vernieuwing van de stad haast
kan proeven in de lucht.’

‘Dat vinden wij zo mooi aan
deze stad: die plekken waar je
de verandering en vernieuwing
van de stad haast kan proeven
in de lucht.’

Bijkomend voordeel van die plekken, meent
Afke, is dat het de drempel verlaagt om naar het
theater te gaan. ‘De schouwburg is best een stap
voor mensen die nog nooit naar een voorstelling
geweest zijn. Hier komen niet alleen liefhebbers
van theater, maar ook mensen die hier gewerkt
hebben of die deze plek eens een keer willen zien.
Voor hen is onze voorstelling een extraatje en wie
weet zijn wij in staat ze over te halen vaker naar
het theater te gaan. Gelukkig zijn dit soort plekjes
er nog steeds in de stad, al worden ze schaarser.’
Fascinatie
De trigger voor Club Uppercut is de fascinatie
voor geweld die in de samenleving zit. Jeroen
schreef de voorstelling zelf: ‘Het is een soort
haat-liefdeverhouding. Hoewel geweld iets naars
is en je er bang voor bent, trekt het je toch aan.
Je verafschuwt het maar blijft toch kijken, dat
idee. En dat is ook het spanningsveld dat we
zoeken. Het onderwerp geweld brengt meerdere
lijnen bij elkaar. Rotterdam is een gewelddadige
stad met criminaliteit, hooligans en drillrap. Maar
je ziet ook zoiets als Squid Game op Netflix, dat
een hit is. Mensen smullen van geweld, of we dat
nou willen of niet. En vergeet ook niet dat geweld
er altijd geweest is. Zo doodde Achilles iedereen
die op zijn pad kwam en stierf Jezus aan het kruis.
De geschiedenis staat bol van de voorbeelden.
Waarom boeit het ons toch zo, dat geweld? Dat
onderzoeken we in deze voorstelling.’
Rehabilitatie
Het gevoel dat de mens geweld stiekem verheerlijkt, vertaalden Afke en Jeroen naar een voorstelling. Daarin zit geen enorme boodschap. Wel
willen ze het publiek op het verkeerde been
zetten. ‘Dus als iedereen tegen geweld is, draaien
we het om en stellen dat wij vóór geweld zijn’,
vertelt Jeroen. ‘Wij halen het uit het verdom-
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hoekje. Een soort rehabilitatie van geweld. Vanuit
dat vertrekpunt zetten we de kijker aan het
denken en dwingen we het publiek zelf lessen
uit de voorstelling te pikken.’ Afke vult aan: ‘Wij
proberen altijd the devil’s advocate te zijn. Kijk
naar onze voorstelling over eenzaamheid: daarin
hebben we de schoonheid ervan centraal gesteld
en dwingen we het publiek de eigen kaders op te
rekken.’
Sensatie
Club Uppercut is toegankelijk voor verschillende
mensen, meent Jeroen: ‘Wij werken voor de
voorstelling met boksers die nooit eerder een
theater vanbinnen gezien hebben. Zij vinden het
echt een goed stuk. In de voorstelling zitten ook
elementen van filosoof Michel Foucault; andere
mensen haken juist daar weer op aan. En dan heb
je ook de locatie nog natuurlijk, daar hadden we
het al over.’
Het mooiste moment van de voorstelling vindt
Afke als de boksers opkomen. ‘Wij werken ook op
de bühne met mensen die nog nooit eerder in een
voorstelling hebben gespeeld. Hier zijn dat een
paar oude boksers. Zo hebben we een man van
84 die Bep van Klaveren nog meegemaakt heeft.
Als hij opkomt en begint te vertellen… het is zo
mooi als het ons lukt om de echte wereld op de
planken te krijgen.’
Jeroen denkt niet lang na over zijn mooiste

moment van Club Uppercut: ‘Zoals met andere
voorstellingen zitten hier heel mooie om
draaiingen in. Het wordt bijna een psychologisch
experiment als een oud-Feyenoordhooligan
vertelt over rellen op het Stadhuisplein en wij
vervolgens de mensen in de zaal ballen geven
die ze mogen gooien naar het toneel. Het publiek
gaat staan, begint te gooien en krijgt diezelfde
sensatie als die hooligan die in de stad met
stenen gooit. Waar mensen normaal gesproken
hooligans vervloeken, krijgen ze bij ons ineens
het gevoel hoe lekker het kan zijn om te rellen.
Dat is het ongemak dat het publiek gedurende
de hele voorstelling voelt.’
Na afloop kunnen acteurs en publiek met elkaar
in gesprek. ‘We stappen van het podium af, zetten
de lampen aan en gooien de bar open.’ Dat
vinden Afke en Jeroen geweldig: ‘Het is de
rock-’n-roll manier van theater maken, dicht op
je publiek en het contact zoekend. Dat is ook heel
confronterend, want je krijgt niet alleen positieve
reacties. Als je met een biertje in je hand staat na
te praten, krijg je het echter ook terug als mensen
het een verschrikkelijke voorstelling vonden. Dat
is zo anders dan wanneer je in theaters staat waar
je in de coulissen verdwijnt en heel misschien nog
een verdwaalde bezoeker tegen het lijf loopt.
Geef mij dit maar.’
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Je kan alles
bereiken
Quirina Bak studeert bouwkunde. Ze zit inmiddels in haar laatste
jaar. Daarnaast werkt ze en draagt ze als alleenstaande moeder
de zorg voor haar dochtertje Jaylinn. Het is een flinke baal hooi
die ze op haar vork draagt, maar ze laat zich niet uit het veld
slaan. De belangrijkste les die ze zichzelf steeds voorhoudt, is
namelijk simpel: opgeven is geen optie.
‘Ik wil financieel onafhankelijk zijn, ik wil een baan
waarin ik mijn passie kwijt kan.’ Quirina Bak zit
aan de eettafel in haar appartement in Rotterdam.
Haar dochter Jaylinn zit rustig tegenover haar
te kleuren. In haar huidige werk mist Quirina
uitdaging. ‘Ik heb sociaal-maatschappelijk werk
gedaan. Ik wist niet goed wat ik precies wilde
en was zo laat met kiezen, dat ik me hiervoor
ingeschreven heb. Maar mijn hart blijkt er niet te
liggen. Ik mis creativiteit, eigen invulling geven
aan je werk. Dus ik ben gaan zoeken naar
alternatieven.’
Architectuur lijkt haar tof, maar daarvoor moet
ze eerst bouwkunde gedaan hebben. ‘De keuze
was snel gemaakt’, glimlacht ze. ‘Ook al raadde
de school het me af, omdat ik geen wiskunde B

in mijn pakket had op de middelbare school. Nou,
dacht ik, dit gaat me gewoon lukken. Ik word
architect en dus ga ik eerst bouwkunde doen.
Jaylinn was al geboren, maar daar liet ik me
niet door tegenhouden. Ik ben mama én ik ben
Quirina. Als ik gelukkig ben, is dat ook goed voor
haar. Bovendien wil ik mijn dochter op deze
manier laten zien dat je sterk bent als vrouw. Dat
je alles kan bereiken wat je wil en dat je je door
niets hoeft te laten tegenhouden.’
Stoppen is geen optie
Een voltijdstudie combineren met de zorg voor
haar dochter en een baan, dat is heftig. ‘Ik ben
minder gaan werken, maar ik heb een eigen huis,
vaste lasten, mijn dochter. Helemaal stoppen met
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werken om te studeren is financieel niet haalbaar.
Gelukkig steunen mijn moeder en broer me, al is
het eerste jaar pittig geweest. Naast de inspanningen om mijn financiën op orde te houden, had
ik ook al zolang niet meer gestudeerd, dat ik er
echt weer in moest komen.’

‘Ik verheug me op wat komen
gaat voor mezelf en voor Jaylinn.’
Met een liefdevolle blik kijkt ze over tafel naar
haar dochter. ‘Het heftigste vond ik om goed te
kunnen blijven zorgen voor Jaylinn en daarnaast
toch al mijn opdrachten op tijd af te hebben. Ik
heb wel tot vier uur ’s nachts zitten werken om
een opdracht in te leveren. Dan sliep ik snel twee
uur voordat ik weer moest opstaan om Jaylinn
naar school te brengen. Toen ik in mijn derde jaar
naast mijn werk en studie óók nog stage moest
gaan lopen, zag ik niet meer hoe ik het financieel
kon oplossen.’
Op dat moment knoopt de decaan van Quirina
een gesprek met haar aan en wijst haar op de
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds. ‘Zij zei: weet
je dat er fondsen bestaan die je kunnen helpen?

Ik had er nog nooit van gehoord. Samen hebben
we een brief geschreven en vervolgens kreeg ik
inderdaad ook die financiële steun die ik zo nodig
had om te kunnen blijven studeren naast al mijn
andere taken. Ik heb echt voor de keuze gestaan:
kan ik wel doorgaan met studeren? Maar als ik
dan naar mijn dochtertje keek en aan onze
toekomst dacht, voelde ik gewoon dat stoppen
echt geen optie is voor mij. Ik moet doorgaan.
Dankzij de steun die ik kreeg, hoefde ik die zware
beslissing uiteindelijk gelukkig niet te nemen.
Ik kon blijven studeren naast mijn werk en mijn
gezin. Ik kon Jaylinn de zorg geven die ze nodig
heeft, ik kon er voor haar zijn én ik kon ook alle
praktische dingen voor haar regelen, zoals
zwemles.’
Blockchain and crypto currencies
Inmiddels is Quirina klaar met haar stages en zit
ze in het laatste jaar van haar studie bouwkunde.
Ze doet de minor Blockchain and Crypto
Currencies. Haar dochter kijkt even vertwijfeld op
als ze die titel hoort. Quirina knipoogt en vertelt:
‘Dat is het toepassen van nieuwe technologie
binnen het vak. Ik wil kijken hoe je blockchain in
de bouw kunt inzetten. Dat is wel een uitdaging
want het is voor mij net zo nieuw als voor de
bouw. Behoorlijk pittig, maar ik ga door want
duurzaamheid is de sleutel voor de toekomst in
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de bouw. Dit soort nieuwe technologieën kunnen
in die ontwikkeling naar een duurzamere
bouwsector het verschil maken.’
Terwijl ze zit te vertellen, is dochter Jaylinn
onrustig geworden. Het is tijd voor wat beweging.
De kleine meid haalt haar konijn Moon uit haar
slaapkamer. Samen met haar moeder kroelt ze
even met het beestje en dan moet er even wat
energie uit. Moeder en dochter stoeien op de
bank, wat ook voor Quirina een welkome
afwisseling van het studeren is.
Mijn droom bereiken
Als ze allebei weer op adem gekomen zijn, kan
Quirina haar verhaal vervolgen. Haar ambitie is
een eigen bedrijf te starten: ‘Ik zie en voel zelf
dat ik de kracht heb om alles te doen wat in me
opkomt. Ik ervaar dat ik een enorm doorzettings-

‘Ik zie een gouden toekomst
voor mezelf, want er is veel
vraag naar vrouwen in de bouw.’

vermogen heb. Ik zie een gouden toekomst voor
mijzelf, want er is veel vraag naar vrouwen in
de bouw. Ik krijg op mijn sociale media nu al
berichten van recruiters of ik op gesprek wil
komen.
Eerst maak ik mijn studie af, daarna zien we
wel verder. Maar eerlijk is eerlijk: het voelt goed
dat ik al zover gekomen ben. Dat ik mijn droom
kan bereiken en echt die volledige vrijheid heb.
Elke dag denk ik aan de toekomst en dan glimlach
ik. Ik verheug me op wat komen gaat voor mezelf
en voor Jaylinn. Ja het is af en toe zwaar, maar ik
weet waarvoor ik het doe. En ik weet dat ik mijn
dochter op geen enkel moment tekortdoe. Ik ben
er altijd voor haar, juist ook doordat ik studeer.
Dat ik zorg voor mijn toekomst, maakt mij een
gelukkigere moeder en betekent dat ik haar alles
kan geven wat ze nodig heeft.
En ik geef haar die les, ik zei het net al: creëer
je eigen leven. Zorg dat je van niemand afhankelijk bent. Er zijn geen grenzen als je voor de volle
100 procent staat voor wat je doet en waar je in
gelooft. Je kan alles. Ga nooit in een slachtofferrol
hangen, denk nooit dat je iets níet kan. Niks hoeft
je tegen te houden. Dat is het voorbeeld dat ik
mijn dochter wil stellen.’
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Een infrastructuur
voor professionele
hiphopdans
Vlak voordat de coronacrisis toesloeg, organiseerde Leal van Herwaarden
de allereerste editie van de Dutch Dance League. Het werd een
doorslaand succes en ondanks anderhalf jaar stilstand kwam hij in 2021
met de tweede editie. Hij gooide er direct een schep ambitie bovenop
en promoveerde het event tot International Dance League. ‘Er zijn wel
andere events waar hiphopdansers kunnen battlen met elkaar, maar er is
tot nu toe geen vooruitzicht dat artiesten zichzelf kunnen onderhouden
met wat zij het allerliefste doen: dansen’
In de straten van Rotterdam-West vond Leal van
Herwaarden zijn passie voor de hiphopcultuur.
‘De hiphop was altijd om ons heen. De muziek, de
dans, de stijl. Eerst was ik gewoon een consument
en niet een artiest. Dat veranderde toen ik in
2004 de film You Got Served zag. Het gevoel
bekroop me: waarom probeer je het niet zelf ?
De enige plek in de stad die ik kende waar je de
dans kon leren, was het Hiphophuis. Tijdens de
eerste les die ik volgde, werd ik erdoor gegrepen.
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‘Deuren gaan open voor je
als je kansen grijpt en ik heb
heel veel duwtjes in de goede
richting gehad.’
Het zag er vast niet uit wat ik deed, maar het
voelde zó goed. Je kon me vervolgens elke week
wel in het Hiphophuis vinden, waar ik trainde,
trainde, trainde. Ik deed onder andere mee met
de groep Pop’arazzi Crew. En dat ging zo lekker,
dat ik mee ging doen met dance battles.
Nationaal en niet veel later ook internationaal. Ik
groeide van een jochie dat een paar moves wilde
leren, naar danser in de Nederlandse top.’
Een van de factoren waardoor Leal zo
gegrepen wordt door de dans is wat hij de wow
factor noemt. ‘Dat je met je fantasie, je lichaam
en de muziek dingen kunt creëren die onwerkelijk
lijken. Alsof je een soort real life superhero bent.
Daarnaast: ik kwam in een wereld terecht
waarvan ik niet wist dat die bestond en die me
wel heel erg aansprak. Ik voelde me thuis, ik
voelde me onderdeel van iets veel groters dan
ikzelf. Elke jongere zoekt naar zichzelf, de vraag
wie je bent en welk stempel je op de wereld kan
drukken. In de hiphop voelde ik dat ik iets kon
betekenen. Hard werken, me inzetten voor de
community, dan krijg ik daar erkenning uit. In ons
land sta ik te boek als een minderheid, dan voelt
het fantastisch om een plek te vinden waar je
voelt dat je volledig meetelt. Dat bracht hiphop
mij. Hier had ik een stem en mocht ik die stem
onbevangen laten horen.’

Culturele identiteit
Wat daar nog bij komt, stelt Leal: ‘In de maatschappij ben je een radertje. Binnen hiphop draait
het erom hoe je als individu de community
versterkt en hoe de community individuen kan
versterken. Het is artistieke expressie maar ook
samenzijn. En het mooie is, dat je vanuit veel
verschillende culturen en achtergronden een klik
kan hebben met hiphop. Het is iets universeels en
iedereen vindt er zijn of haar eigen referentiepunten. Dit is de grootste jongerencultuur in de
wereld en ik merk dat je er vindt waar de jeugd
naar op zoek is. Of je nou uit Rusland of Botswana
komt: hier is een plek voor jou en kun je iets
teruggeven vanuit je eigen culturele identiteit.
Ik denk ook dat dit onderdeel is van de reden dat
ik erin wilde excelleren, waarom ik de top wilde
bereiken. Wie goed doet, goed ontmoet. Ik vond
een empowerment van mezelf in de mensen om
me heen. Het gaat er ook niet per se om dat jij de
beste danser bent, sommige mensen verdienen
enorm veel respect omdat ze zoveel voor de
hiphop betekenen. De community builder is net
zo belangrijk als de artiest.’
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Van danser naar organisator
Na de battles en de optredens, was Leal ook al les
aan het geven. En dan komt hij op een punt dat
hij ook wil organiseren. ‘Het voelde vrij organisch
maar als ik erop terugkijk, zie ik dat de community mij kansen gaf en die heb ik gegrepen.
Deuren gaan open voor je als je kansen grijpt
en ik heb heel veel duwtjes in de goede richting
gehad. Zo veranderde ik langzaam maar zeker van
iemand die kansen geboden kreeg in iemand die
anderen kansen biedt. Ik heb mijn eigen carrière
als danser bewust on hold gezet en ben nu
organisator en ondernemer.’
Dat heeft hij gedaan omdat hij zag dat er
behoefte is aan ondernemerschap in de hiphopscene: ‘Artistiek groeide de scene uit zijn voegen,
maar de waardering voor het genre groeide niet
mee. Dat zie je terug in het aantal plekken waar
je kunt optreden. Er zijn inmiddels veel mensen
die een podium verdienen, maar er zijn te weinig
mensen en plekken die dat podium bieden. Dat
maakt ons kwetsbaar: met weinig middelen
proberen we veel te doen. Wat ik ook zag: als
er op een festival of op straat gedanst wordt, is
iedereen enthousiast, maar events voor hiphopdans worden nauwelijks bezocht door het bredere
publiek buiten de hiphopdans communities. Daar
wilde ik verandering in brengen. Ik wilde een
podium bieden aan artiesten en een plek creëren
waar dat publiek kan komen. En dat werd de
Dutch Dance League; wat in 2021 zijn tweede
editie beleefde als International Dance League.’
Voetbalclinics
Leal ziet zijn dance league als de plek waar het
grote publiek naar toe kan komen en mogelijk ook
kan dienen als voorportaal naar andere podia. Het
moet uitgroeien tot een infrastructuur waarbinnen ook de hiphopdanser rond kan komen van
zijn passie. ‘Ik wil voorbij het punt komen dat

dansers moeten hosselen om rond te komen en
gewoon van dansen hun beroep kunnen maken.
Nu moeten ze er van alles en nog wat naast doen
om financieel rond te komen. Lionel Messi hoeft
ook geen voetbalclinics te geven om zijn
wedstrijden te kunnen spelen. Waarom heeft
een hiphopdanser dan wel een bijbaan nodig
om te kunnen dansen?’
Met de tweede editie achter de rug, weet Leal dat
hij goud in handen heeft. ‘We doen dingen die
nooit eerder gedaan zijn in de scene. Normaal
oefen je alleen, kom je naar een battle en alleen
de winnaar krijgt een prijs. Wij hebben groepen
dansers bij elkaar gebracht, zij hebben samen
weken getraind en zij treden vervolgens op met
elkaar en gaan de strijd aan wie de beste danser
is. En aan het eind van het event, verdient
iedereen er geld mee. Dat is nog nooit eerder
gebeurd. Je krijgt allemaal loon naar werken en je
staat in het theater. Dit is een traject dat je met
elkaar doorloopt.’
Langzaam maar zeker zal dit soort dance leagues
gemeengoed worden in de hiphopscene, daar is
Leal van overtuigd. ‘Iedereen heeft ervan gehoord
en het doet stof opwaaien. Ik merk dat anderen
in deze visie geloven, dat ze hopen dat het slaagt
omdat het de hiphop verder kan brengen. Nu
hebben we nog steun nodig van fondsen als
Volkskracht om dit event te organiseren. We
hebben een lange adem nodig om dit op te zetten
en fondsen zijn er juist om maatschappelijk
belangrijke projecten te ondersteunen die een te
lange adem nodig hebben om volledig op zichzelf
te staan. Maar ik weet zeker dat er een dag komt
waarop je echt je boterham kan verdienen met je
eigen passie. Ik zou het mooi vinden als we op
een punt komen dat we denken: hoe kan het dat
deze infrastructuur er ooit niet geweest is.’
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Hoe Nederland
vormgegeven werd
Al in 1990 stuit Willem van der Ham op prachtige foto’s van
imposante infrastructurele werken in ons land, gebouwd in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Er gaan drie decennia
overheen voordat hij deze ontdekking kan omzetten in een
boek. Maar het is gelukt en in 2021 kwam het standaardwerk
‘Reuzenarbeid’ op de markt. Een imposant naslagwerk over de
even imposante ingrepen die ons land voorgoed veranderden.
‘Ik ben een sociaalgeograaf die verdwaald is in de
geschiedenis’, lacht Willem van der Ham. Hij heeft
een standaardboek afgeleverd over de bouw van
de reusachtige infrastructurele werken die ons
land tussen 1861 en 1918 mede vormgaven.
‘Ik ben die studie gaan doen om in de journalistiek
te kunnen werken. Vooral achtergrondverhalen
interesseerden me. Die kosten veel tijd en de
opdrachten liggen niet bepaald voor het oprapen.
Dus ik heb altijd geprobeerd ook boeken te
schrijven. In het begin heb ik nog boeken
geschreven voor Stichting Volkskracht Historische
Monumenten, zoals over herberg In den Rustwat
met als titel ‘Kort onderweg lang in de kroeg’.
Zo ben ik langzaam maar zeker in de historische
onderwerpen terechtgekomen, waarbij ik ook
altijd onderzoek moest doen.’
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Bij een van die onderzoeken kwam Willem in de
Koninklijke Bibliotheek een heleboel foto’s tegen
van het Merwedekanaal. ‘Dat sprak me heel erg
aan, want het waren intrigerende beelden. Daarna
kwam ik op nog veel meer plekken foto’s van
openbare werken uit die tijd tegen. Ik ben met
die vondst naar Rijkswaterstaat gegaan. Zij
vonden het wel een leuk idee, maar vroegen me
een boek te schrijven over tweehonderd jaar
Rijkswaterstaat. Daardoor raakten die foto’s een
beetje naar de achtergrond. Maar ik kwam ze zo
af en toe nog weleens tegen en iedere keer dacht
ik: verhip, daar moet ik toch iets mee. Een schat
die opgediept moet worden.’
Kennis, geld en daadkracht
En de kans om die schat op te diepen, komt rond
2018. ‘Mijn opdrachten liepen terug en ik had veel
tijd over. Dus ik dacht: nu is het tijd om gewoon
iets te doen waar ik zin in heb. Binnen no time
had ik drie uitgeverijen die interesse hadden
in mijn boek.’ En dat boek is, inderdaad, de
geschiedenis van grote bouwwerken in Nederland. Bouwwerken zoals het Merwedekanaal.
‘Het is een belachelijk groot project geworden.

Niet alleen is het boek er gekomen, mede door
steun van partijen als de Jurriaanse Stichting,
maar we willen op zo’n vijftig plekken in het land
reusachtige foto’s van zes bij zes meter plaatsen.
We hebben ideeën voor exposities in de buitenlucht, zoals in 2022 over 150 jaar Nieuwe
Waterweg met panoramafoto’s langs het water.
De spin-off is net zo leuk als het boek zelf. En het
hele project wordt ontzettend goed ontvangen.
Door fotografen die onder de indruk zijn van de
geweldige fotografie, maar ook mensen met
interesse in onze geschiedenis zijn erdoor
gegrepen.’
Wat dat is? ‘Tot 1850 zaten we in de penarie.
Er was een hoop politiek gekrakeel en er werden
geen echte keuzes gemaakt. Dat had als gevolg
dat ons land een beetje stilstond, terwijl landen
om ons heen zich in rap tempo aan het ontwikkelen waren. Als voorbeeld: bij ons kwamen de
spoorwegen maar niet van de grond. Wat je in
1861 ziet, is dat kennis en geld ineens samen
komen met een derde onmisbaar ingrediënt:
daadkracht. En daardoor lukt het om in enkele
decennia het land compleet van aanzien te
veranderen.’
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‘Als kennis, geld en daadkracht
weer kunnen samenvallen,
is het ook nu mogelijk
grootse veranderingen te
verwezenlijken.’
Maatschappelijk belang
Willem ziet in zijn boek nog wel een mooie
analogie naar het heden: ook nu is er politiek
gekonkel en dreigt het bestuur door besluiteloosheid tot stilstand te komen. Maar er liggen grote
opgaven, vooral op het gebied van klimaatverandering. Als kennis, geld en daadkracht weer
kunnen samenvallen, is het ook nu mogelijk
grootse veranderingen te verwezenlijken.
‘Kijk maar naar die infrastructurele werken uit
de tweede helft van de negentiende eeuw: zet
met zijn allen je schouders eronder en dan
vermogen we veel. Stop met dat moddergevecht
en zorg ervoor dat we weer vooruit kunnen. Die
les zien we vaker in de geschiedenis. De droogmakerijen die in de Gouden Eeuw ontstaan
bijvoorbeeld. Dat was een periode dat er vanuit
een maatschappelijk belang heel veel land
drooggelegd is. We hebben ons land gemaakt, via
initiatieven die de overheid moest ondersteunen
omdat ze te weinig opleverden voor particuliere
partijen. Nu staan we voor een tijd dat die
krachten weer aangesproken moeten worden. En
we kunnen het echt met elkaar. Dat is voor mij de
belangrijkste boodschap die uit het boek spreekt:
wat we voor onze toekomst kunnen leren van het
verleden, en wat we in het heden moeten doen
om die toekomst waar te maken.’
Statige foto’s als visitekaartje
Wat er gebeurde, en waar zijn boek over gaat, kan
hij eenvoudig laten zien op de plek waar hij staat:
de buitenhaven van Scheveningen. Enorme
vierkante betonblokken dienen als golfbrekers
voor een veilige binnenkomst van de vissersvloot.
‘Die blokken zijn een recente toevoeging, maar
het gaat me om het eerste gedeelte van dit
bouwwerk.’ Willem wijst naar een gekromde
bakstenen bedijking die het water insteekt. De
basis ervan wordt gevormd door schuin geplaatste
betonzakken. ‘Dat is de oorspronkelijke kademuur
die de aankomst van de vloot beschermde. Een
knap staaltje Nederlandse engineering uit 1903.’

Spionage
Van vrij primitieve hulpmiddelen in de bouw gaat
ons land rond 1861 ineens naar het gebruik van
de modernste apparatuur, zoals stoommachines.
Daardoor nemen die infrastructurele werken ook
een enorme vlucht. We maken ineens een
geweldige inhaalslag ten opzichte van het
buitenland. Voor een deel was dat ook jatwerk.
Waar in de jaren 1850 nog vooral de buitenlandse
bedrijven het grote werk deden, zie je in de jaren
1860 de Nederlandse bedrijven als paddenstoelen
uit de grond schieten. ‘Ik vermoed dat we het
gewoon heel goed afgekeken hebben, tijdens
spionage-achtige expedities naar projecten in het
buitenland, en toen dachten: het is onze eer te na
om het niet zelf te kunnen.’ En dan zie je ineens
gigantische waterwerken ontstaan, sluizen en
kanalen en havenhoofden, land wordt ontgonnen
en spoorwegen aangelegd, stations en bruggen
rijzen in een moordend tempo op uit het
landschap.
‘Dat was de daadkracht, dat derde ingrediënt
om ons land te gaan vormgeven als industrieel
land. En de hoge hoeden die het allemaal
financierden, wilden met hun investeringen
pochen. Zij lieten statige, geënsceneerde foto’s
maken als visitekaartje voor wat zij konden. Wat
ik zo bijzonder vind, is dat die beelden allemaal
haarscherp zijn, terwijl dat soms bijna onmogelijk
lijkt. Neem de opening van station Zutphen op
2 februari 1865. Daar staan wel driehonderd
mensen op de foto en allemaal loepzuiver in
beeld gebracht. Het is een staatsieportret dat een
ongedwongen sfeer uitstraalt maar waar wel zo’n
beetje de gehele bevolking van Zutphen op
afgebeeld staat.’
In die tijd voelde
iedereen dat Nederland
met iets nieuws bezig
was. ‘Een kanaal of een
sluis. Als ze eenmaal vol
staan met water zie je
het niet meer, maar het
zijn kathedralen van de
moderne techniek. Het
is echt bijzonder wat in
die periode opgeleverd is. Deze tijd kun je
beschouwen als opmaat naar Nederland als
internationaal toonaangevend land op het gebied
van techniek, innovatie en bovenal het naar je
hand zetten van je eigen land.’ Willem kijkt
nogmaals naar de haven van Scheveningen en
constateert dan tevreden: ‘Dat is nu gelukkig
allemaal vastgelegd in mijn boek.’
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Een toonbeeld
van Rotterdamse
architectuur
In een hoekzaal van het Chabot Museum zit museumdirecteur
Jisca Bijlsma aan tafel met architect Aldo Vos, tevens voorzitter van
Stichting Volkskracht Historische Monumenten. Die stichting heeft
de museumvilla gekocht, mede met een bijdrage van Stichting
Bevordering van Volkskracht en het inmiddels opgeheven fonds op naam
Swart-van Essen. Voor Jisca en Aldo is het een prachtige match: het
museum had zich geen betere huisbaas kunnen voorstellen en de
Volkskracht-stichting verwerft een belangrijk monumentaal gebouw uit
een periode die nog niet goed vertegenwoordigd was in de portefeuille.
Het Chabot Museum ligt op de hoek van het
Museumpark en de Jongkindstraat, hartje
Rotterdam. Het staat volledig in het teken van
de expressionistische werken van Henk Chabot,
zijn tijdgenoten en hedendaagse geestverwanten,
en bevindt zich in een van de monumentale witte
villa’s die als toonbeeld van het Nieuwe Bouwen
in de jaren van het Interbellum tot stand kwamen.
Het ontwerp uit 1937 is van Gerrit Willem Baas,
oud-medewerker van het gerenommeerde
architectenbureau Brinkman en Van der Vlugt.
Baas werkte binnen dat bureau mee aan Huis
Sonneveld, die andere beroemde villa aan de

Jongkindstraat, ook eigendom van Stichting
Volkskracht Historische Monumenten, en de
Van Nellefabriek. Het ontwerp ligt dan ook
onmiskenbaar in het verlengde van deze
gebouwen.
‘De villa werd gebouwd in opdracht van de
familie Kraaijeveld’, vertelt Jisca. ‘Op wens van
mevrouw werd het een modern pand, voorzien
van alle gemakken. Het is vervolgens lange tijd
gebruikt als een kantoor. In die tijd is de tweede
verdieping gebouwd naar ontwerp van de
architect Ernest Groosman, die ook de naast
gelegen villa ontwierp. Uiteindelijk kopen Rob en
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‘Boerderijen en molens vind je
overal in ons land, maar een
typisch Rotterdams gebouw als
dit kom je niet zo veel tegen.’
Christien Grootveld-Parrée het pand in 1991 met
het doel er een museum van te maken voor de
kerncollectie werken van Chabot uit de oorlogs
jaren. Deze collectie hadden ze aangekocht van
de familie Tol-Breugem die de schilderijen tot
dan toe tentoonstelde in het eerste Museum
Hendrik Chabot in Hillegersberg. Inmiddels is
deze kerncollectie door Rob en Christien als
schenking ondergebracht bij het Chabot Museum.
Wat ik echt bijzonder vind, is dat het gelukt is een
woning met zoveel ramen en licht aan te passen
aan museale standaarden. Klimaat, beveiliging,
installaties, alles is state-of-the-art. Rob en
Christien gingen echt voor kwaliteit op elk
gebied.’
Hier zou ik wel willen wonen
De architectuur, de villa zelf en de kunstcollectie
vormen een fraai Gesamtkunstwerk. ‘Hier zijn een
en een ruimschoots drie, waarschijnlijk had de

familie geen idee waar ze aan ging beginnen’,
stelt de museumdirecteur. ‘De familie Grootveld
had niet eerder zoiets gedaan, dus het was
gaandeweg de rit ontdekken hoeveel erbij komt
kijken om een museum op te zetten en te runnen.
Het grote geluk is, dat ze van begin af aan het
gevoel gehad hebben: als we het doen, dan doen
we het goed. Dat dit is gelukt, merken we aan
de reacties van het publiek. Zij reageren enorm
positief op zowel het gebouw als de tentoon
stellingen in relatie tot het werk en de tijd van
Chabot.’
Wat wel belangrijk is in die beleving, meent Aldo:
‘Je voelt niet echt meer dat het een woonhuis is.
Je bent hier in een museum, ook al is de schaalgrootte heel anders dan gebruikelijk. Dat geeft
heel veel charme aan deze plek.’ Jisca krijgt
pretoogjes: ‘Ik ken genoeg bezoekers die verrukt
uitroepen: “Oh, hier zou ik wel willen wonen!” Je
voelt dat intieme van een huis nog steeds. Ik denk
ook wel dat dit een belangrijk onderdeel is van
wat het Chabot Museum uniek maakt.’
Onderlinge band
Na ruim 25 jaar werd het voor de familie tijd om
na te denken over de toekomst. Jisca: ‘Voor de
toekomst van gebouw en museum was het
verstandig om het van de hand te doen. Niet
omdat ze er nou per se vanaf wilden, maar juist
omdat ze die toekomst wilden veiligstellen.’
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Aldo vult aan: ‘De familie ging op zoek naar een
partij die de zorg voor het pand over kon nemen,
en de functie van museum zou omarmen.’
Al snel komen ze uit bij Volkskracht. Jisca: ‘Een
van de grootste en belangrijkste fondsen in de
stad. Een fonds dat Huis Sonneveld al in bezit
heeft. Die twee Museumparkvilla’s hebben een
sterke onderlinge band en die konden we tot
uitdrukking brengen door het Chabot Museum
onder te brengen bij dezelfde partij die ook de
oude woning van de familie Sonneveld beheert.
Het onderhoud is deels vergelijkbaar en de kennis
die in de ene villa opgedaan wordt, kan mogelijk
gebruikt worden in de andere.’
Droomscenario
Voor Volkskracht Historische Monumenten was
het een geweldige vraag die ter tafel kwam,
toen het Chabot Museum aanklopte. Aldo:
‘Wij onderhouden monumenten en panden die
beeldbepalend zijn voor de stad Rotterdam en
een sociale of culturele functie hebben. Daar
past het Chabot Museum perfect bij. Het is
een Rotterdams icoon dat we graag aan onze
portefeuille toe wilden voegen. We hebben veel
oudere monumenten in beheer, maar nog weinig
voorbeelden uit de meer recente, modernistische
geschiedenis van de stad. Terwijl dat wel een
belangrijk onderdeel is van het architectonische
karakter van de havenstad.
Met dit pand vullen we die leemte een beetje
in. Boerderijen en molens vind je overal in ons
land, maar een typisch Rotterdams gebouw als
dit kom je niet zo veel tegen. Terwijl het wel heel
karakteristiek is voor de stad in de periode voor
en na de Tweede Wereldoorlog.

En het mooie is, wat mij betreft, en dat is een
groot compliment naar de familie Grootveld,
dat deze villa echt heel goed is onderhouden.
Natuurlijk zien we wel dingen die we kunnen
aanpakken, maar in de basis staat de villa er
uitstekend bij.’
Het Chabot Museum heeft met Volkskracht
Historische Monumenten een beheerder
gekregen die meedenkt over de langere termijn.
Niet alleen qua onderhoud, maar juist ook qua
functionaliteit. ‘Voor ons is dit een droomscenario’, merkt Jisca dan ook op. ‘Ik heb er alle
vertrouwen in dat we een heel prettige en
constructieve samenwerking tegemoet kunnen
zien. Wat ons betreft is dit een huwelijk voor het
leven, want we passen gewoon goed bij elkaar en
we zijn bereid naar elkaar te luisteren en wensen
en verlangens af te stemmen op elkaar.
Volkskracht Historische Monumenten beheert het
gebouw en als museum gaan wij over de collectie
en het museale beleid, maar de kracht van onze
samenwerking zit hem erin dat we blijven zorgen
voor die harmonie tussen gebouw en collectie.
Investeringen worden afgestemd op duurzaam
onderhoud. De samenwerking met een partij die
echt liefde heeft voor het pand was ook wel een
voorwaarde voor de familie Grootveld. Daarmee
immers is de continuïteit van hun bijzondere
initiatief voor Rotterdam vastgelegd. Dat gevoel
van continuïteit is heel belangrijk, na zoveel jaren
ontwikkeling en opbouw van dit initiatief. De
familie is gelukkig nog steeds enorm verbonden
met de villa en Chabotcollectie, hun zoon zit nu
in het bestuur.’
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In de geest van
Swart-van Essen
De Stichting Swart-van Essen ging bijna vier jaar geleden op in
de Stichting Bevordering van Volkskracht. Tot januari 2021 werd
door Volkskracht nog wel uitgekeerd uit naam van deze stichting.
Maar ook nu nog blijft Volkskracht aanvragen honoreren in de geest
van Swart-van Essen. Voormalig voorzitter van de stichting Kasper
Houben is hier blij mee: ‘Het is mooi te zien dat de naam voortleeft
in projecten die gesteund worden.’
Kasper Houben, een notaris in ruste, vertelt dat
de heer Swart in 1972 via zijn kantoor een
stichting oprichtte om jongeren, voor wie een
studie financieel niet haalbaar was, te ondersteunen: ‘De stichting leidde in eerste instantie een
slapend bestaan omdat er in het begin nog geen
vermogen in ondergebracht was. Dat kwam pas
na het overlijden van meneer in 1986. En toen
gebeurde er iets geks. Om uit te kunnen keren en
in aanmerking te komen voor het lage belastingtarief dat geldt voor goede doelen, moest de
inspecteur der belastingen de statuten goed
keuren. En dat weigerde de man in kwestie: in
zijn ogen kon in ons land iedereen studeren en
was een stichting daarvoor helemaal niet nodig.
We hebben uiteindelijk de doelstelling van de
stichting kunnen wijzigen, zodat Swart-van Essen
uit kon keren aan andere algemeen nut beogende
instellingen. Dit had heel wat voeten in de aarde,
want in de statuten stond dat de doelstelling
van de stichting niet gewijzigd mocht worden.
Foto Archief Stichting Bevordering van Volkskracht
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bestaan binnen de Volkskracht-familie, vervolgt
Jacqueline. ‘Niet als een zelfstandige juridische
entiteit, maar wel als fonds op naam voortlevend.
In januari 2021 liep deze afspraak af, is de naam
Swart-van Essen officieel verdwenen en is het
vermogen van de stichting toegevoegd aan het
vermogen van Volkskracht.’

Foto Archief Stichting Bevordering van Volkskracht

De naam leeft voort

Kasper Houben en Pim Bertels voormalig bestuur van Stichting Swart-van Essen,
met in het midden Jacqueline Frima voorzitter van Volkskracht.

Uiteindelijk is de doelstelling na goedkeuring
van de rechtbank in 1989 aangepast. In eerste
instantie vormde ik samen met de zwager van
meneer Swart en een lid van de Rotterdamse
Bankiersvereniging het bestuur van de stichting.’
Professionalisering

In de dagelijkse praktijk moesten de bestuurders
van Swart-van Essen over zichzelf constateren
dat zij op leeftijd begonnen te raken. ‘Enige
verjonging was wenselijk’, glimlacht Kasper.
‘Daarnaast was professionalisering nodig, want de
overheid stelt steeds meer eisen aan instellingen
als de onze. Dus zijn we gaan kijken of we de
stichting konden onderbrengen bij een beter
georganiseerde organisatie. Al snel kwamen we
uit bij de stichting Bevordering van Volkskracht.
Zo kwam het bestuur, na een gesprek met Jan
Loorbach, met Jacqueline Frima aan tafel te zitten,
de voorzitter van Volkskracht.’
Het blijkt een prettige ontmoeting. ‘Een
zeer professionele organisatie die in staat is de
belangen van onze stichting te vertegenwoordigen’, stelt Kasper. De afspraak was dat Swart-van
Essen in de eerste drie jaar als fonds op naam zou

Toch verdwijnt Swart-van Essen niet helemaal.
Jacqueline: ‘Op de gebieden die de stichting
steunde, blijven wij aanvragen honoreren. Zo
kunnen we in de geest van de stichting blijven
handelen. Voor ons was het belangrijk om de
naam in ere te houden, want het is een omvangrijk vermogen waaruit in de loop der jaren ook
heel veel projecten gesteund zijn. Zo hebben we
besloten uit naam van de voormalige stichting
bij te dragen aan een van de restauratieateliers
in het nieuwe Depot van Boijmans van Beuningen
en aan de aankoop van het Chabot Museum.
Het is bijna symbolisch dat deze twee projecten
naast elkaar liggen in de stad.’
Bij de overdracht van Swart-van Essen aan
Volkskracht is overigens wel bepaald, overeenkomstig de handelwijze van het bestuur in het
verleden, dat de doelstelling van de stichting
specifieker gemaakt moest worden. Kasper:
‘Feitelijk kon Swart-van Essen aan elke algemeen
nut beogende instelling uitkeren. Voor ons was
dat toch niet in de geest van de heer Swart, dus
hebben we als bestuur besloten het werkterrein
van de stichting zoveel mogelijk te beperken tot
het steunen van jongeren en projecten op sociaal,
cultureel en wetenschappelijk gebied in de regio
Rotterdam.’ Dat sluit mooi aan bij de doelstelling
van Volkskracht.
Een goed teken

De prettige ontmoeting van ruim drie jaar geleden
heeft voor Kasper Houben geresulteerd in een
zeer prettige overname: ‘Als je een stichting
opricht, hoop je dat je herinnerd wordt. Ik vind
dat dit bij Volkskracht op een heel mooie en
natuurlijke manier is ingebed. Ik heb er dan ook
volledig vrede mee dat we deze beslissing
toentertijd genomen hebben als bestuur van
Stichting Swart-van Essen. Bij mij zijn de
gedachten aan de stichting in de afgelopen jaren
beperkt geweest en dat is een goed teken. Ik heb
het met een gerust hart achter kunnen laten bij
Volkskracht.’
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Bankjes
met een
verhaal
Carla Leurs zit met haar ogen dicht op een bankje in
de Schepenstraat in Rotterdam-Blijdorp. Achter haar doemt
de bakstenen schoonheid van de Prinsekerk op, voor haar spreidt
het water van een door treurwilgen omrande vijver zich uit.
Regendruppels maken kleine kringen in het oppervlak.
Ze heeft haar ogen dicht en luistert aandachtig naar een verhaal
op haar koptelefoon. Dit is niet zomaar een stadsbankje, dit is
een verhalenbankje.
Deze verhalenbankjes komen bij de Stichting
Tot de Verbeelding vandaan, een initiatief van
Carla Leurs en cameraman en digitale media
producer Eelco Romeijn. ‘Wij maken op allerlei
manieren verhalen’, vertelt ze over het werk van
de stichting. ‘Met auteur Peter Hendriks en
componist Ton van Erp houden we af en toe
creatieve brainstormsessies. In een van die
bijeenkomsten had Peter al eens geopperd om
verhalenbankjes te maken. Dat was op een lijstje

van ons terechtgekomen als idee dat wellicht
eens uitgewerkt kon worden. En toen kwam
corona voorbij, een moment waarop er veel werk
wegviel bij creatieve makers en bij onze klanten.
Die bankjes zijn enorm coronaproof dus we zijn
het idee verder gaan uitwerken en steun gaan
zoeken bij fondsen. Zo gaf Stichting Bevordering
van Volkskracht de middelen om drie bankjes in
Rotterdam te realiseren, waaronder het bankje
naast de Prinsekerk.
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Er zijn nu vijftien bankjes in de stad. Ook staan
er nog drie bankjes in Vlaardingen en er komen
binnenkort drie bankjes in Haarlem. En ik vind het
heel mooi dat we voor de afsluiting van het Jaar
van de Taal in de gemeente Rotterdam, half
december 2021, een verhaal mogen maken dat
geschikt is voor mensen die het Nederlands als
tweede taal hebben.’
Twee werelden
De bankjes bleken in coronatijd een heel
aangename bron van inkomsten voor verschillende mensen in creatieve beroepen. In een
sector waar ál het werk wegviel, boden de
bankjes soelaas: ‘Het is een mooie alternatieve
inkomstenbron voor schrijvers, componisten en
acteurs in een tijd die heel moeilijk is voor veel
mensen.’
Het idee is eigenlijk heel simpel. Kies een
bankje in de stad waar je even rustig kan zitten
en een fraai uitzicht hebt. Een alledaags bankje
noemt de site van De Verhalenbank het. Je
voorziet het bankje van een QR-code die verwijst
naar een speciaal voor de verhalenbankjes
geschreven verhaal. Dat is ingesproken door een
acteur of actrice en voorzien van een soundtrack
door een componist. Dit laatste is heel divers,
het kan gaan om contrabasmuziek maar ook om
hoorspelachtige begeleiding van een gerauschmacher, ook wel foley artiest of geluidenman
genoemd.

Bij het uitlaten van de hond, tijdens je dagelijkse
corona-ommetje of gewoon als je langsloopt en
even wil uitrusten, neem je plaats, scan je de code
en terwijl je geniet van het uitzicht luister je naar
een literair verhaal dat ongeveer vier tot acht
minuten duurt.
‘De verhalen hebben geen relatie tot de plek’,
stelt Carla. ‘Daardoor trek je twee totaal
verschillende werelden door elkaar heen. Dat
is juist zo mooi. Zit je op een idyllisch plekje en
komt er bijvoorbeeld een verhaal voorbij van
een jongetje dat wordt doodgeschoten in Belfast
tijdens The Troubles.’ Voor Carla maakt die clash
van twee werelden dat je het verhaal én de plek
op een intensere manier gaat beleven.
Fans
Uiteindelijk hoopt Carla dat er honderd bankjes
verspreid door heel Nederland komen te staan.
Ook is ze bezig met een it-specialist om een
roulatiemechanisme te ontwikkelen. ‘Zodat
verhalen straks elke maand automatisch van
bankje wisselen en je steeds terug kunt keren
naar je favoriete bankje om er naar nieuwe
verhalen te luisteren.’ Het verhalenbankje is
slechts een kleine ingreep in het landschap: niet
meer dan een qr-code op een roestvrijstalen
plaatje van vier bij zeven centimeter op het
bankje. Reuring rond de bankjes ontstaat via
sociale media. Dáár wordt het fenomeen
uitgelegd en wordt kenbaar gemaakt waar je
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bankjes kunt vinden. Een groot deel van de
charme is echter de toevalstreffer als je even uit
gaat rusten op een mooi plekje. Online zijn de
positieve reacties op dit initiatief terug te vinden:
‘Mensen zijn blij met deze afleiding. We hebben
ook echt trouwe fans. Als we een nieuw bankje
bekendmaken, dan gaan zij daar speciaal heen om
naar het verhaal te luisteren. Ik heb zelfs een
reactie van een jongen van 27 die vertelde dat hij
op zijn skateboard langs alle bankjes in Rotterdam
gaat, omdat hij het zo’n tof project vindt.’

‘Bij het uitlaten van de hond,
tijdens je dagelijkse coronaommetje of gewoon als je
langsloopt en even wil uitrusten,
neem je plaats, scan je de code
en terwijl je geniet van het
uitzicht luister je naar een literair
verhaal dat ongeveer vier tot
acht minuten duurt.’
Ook voor de makers blijken de verhalenbankjes
heel leuk om te doen. ‘Ik geef ze de vrijheid om
echt een eigen verhaal te maken. De enige
randvoorwaarde is de lengte, want de verhalen
moeten zo kort zijn dat mensen het afluisteren
tijdens een korte stop. Ik geef de locatie niet door,
want ik wil dus echt dat het losstaat van de plek
waar je naar het verhaal kan luisteren. Onderdeel
van de charme is dat ik ook niet weet wat ik kan
verwachten. Dat klinkt trouwens spannender dan
het is, want ik werk samen met auteurs waarvan
ik weet dat zij goed zijn in korte verhalen en die
ik volledig vertrouw. Ook de componisten en de
regisseur en technicus vertrouw ik helemaal. Dat
is net zo belangrijk want het verhaal staat of valt
met een goede opname.’
Voorbij de crisis
De bankjes zijn ontstaan tijdens de coronacrisis.
Toch is de houdbaarheid ervan veel langer dan
deze crisis, stelt Carla: ‘Mensen stoppen niet

ineens met de hond uitlaten of even uitrusten als
ze met twee zware boodschappentassen lopen.
De coronacrisis was vooral de gelegenheid om dit
initiatief op te pakken. De creatieve sector lag stil.
En omdat we met de stichting toch af en toe
eigen projecten realiseren, was het snel beslist
dat we het idee van die verhalenbankjes zouden
afstoffen en uitvoeren.’
Carla denkt dat de bankjes ook wel bestand
zijn tegen de versnelling van onze samenleving na
de coronacrisis. Sterker nog: het zou weleens een
steeds aangenamer rustpunt kunnen vormen in
een wereld die voortraast. Daarom ontwikkelt
Stichting Tot de Verbeelding een vervolg op de
zo populaire verhalenbankjes: ‘We werken met
IZI.travel, een app waarop mooie wandelroutes
staan. Als je op de locatie van een wandelroute
bent, kun je via de app een audiotour volgen.
Een tour die steeds een stukje van een verhaal
afspeelt als je op een point of interest aankomt.
Via de app loop je van punt naar punt en kun je
dus uiteindelijk het hele verhaal horen.’
Het idee is hetzelfde, een mooi verhaal
voorschotelen aan mensen die willen genieten
van een mooie omgeving. Alleen zit je bij de
wandelroute natuurlijk niet stil maar betrekt het
verhaal je juist bij de plek waar je rondloopt.
Carla glimlacht: ‘Wat wel hetzelfde is: je moet
ter plekke zijn om het verhaal te kunnen
beluisteren. In mijn ogen heb je geen reden meer
om naar dat bankje of die mooie locatie te gaan
als je het verhaal gewoon thuis op je laptop of
smartphone kunt horen. De charme is juist die
verrassende combinatie van een mooi literair
verhaal en een prachtige plek om even te zitten
of rond te lopen en tot jezelf te komen.’
Ontdek waar de bankjes met een verhaal staan
via de site www.verhalenbank.eu/bankjes/
De bankjes mogelijk gemaakt door Volkskracht
staan op de Schepenstraat bij de Prinsekerk en in
Charlois op de Kromme Zandweg naast de molen
en op de Charloise Kerksingel.
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Kleine heldhaftige
daden van verzet
Een documentaire over de vele manieren waarop vrouwen in Iran
kleine daden van verzet plegen. Verzet tegen de beperkingen die zij
opgelegd krijgen. Het initiatief komt niet van een grote filmmaker
of gerenommeerde regisseur, maar van makersduo KOBE. Via deze
documentaire spiegelt KOBE ons voor wat vrijheid voor ons inhoudt
en hoe vrij we in Nederland zijn, een vrijheid die we niet voor lief
moeten nemen.
KOBE is een initiatief van Davy Pieters en
Nastaran Razawi Khorasani, die elkaar leerden
kennen op de Toneelacademie Maastricht. Na
hun opleiding verhuisden ze naar Rotterdam.
Nastaran: ‘Iedereen ging naar Amsterdam, het
walhalla voor theater, wij gingen naar Rotterdam.
In Noord hebben we een paar jaar samengewoond
en daarna zijn we altijd blijven samenwerken.
Vooral locatietheater, wat we op school ook al
deden. Ik houd ervan buiten de kaders van de
theaterzaal te denken.’
De rol van vrijheid
Het nieuwste project van KOBE, getiteld JIJ | IK, is
een documentaire over subtiel vrouwelijk verzet
in Iran. Voor de documentaire droeg Volkskracht
bij aan de onderzoeksfase en aan het maken van
een testfilm. Nastaran en Davy zitten momenteel
nog volop in de onderzoeksfase.
Hun idee voor JIJ | IK ontstond tijdens een
reis door Nastarans geboorteland Iran. Davy: ‘We
werden geconfronteerd met het grote verschil
tussen Iran en Nederland als het gaat om vrijheid
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voor vrouwen. In Nederland krijgen we een
eenzijdig beeld van Iran te zien: we zien het
dagelijks leven niet, maar juist daarin zie je veel
vormen van verzet tegen het Islamitische regime.
Met name vrouwen gaan die strijd aan. Dat raakte
ons zo dat we op het idee kwamen een documentaire te maken over de rol die vrijheid speelt in
het leven van vrouwen hier en in Iran.’
Nastaran vult aan: ‘Toen wij daar waren, zag
ik de kracht die vrouwen er in de samenleving
hebben. Voor mij is dat de basis voor onze
documentaire: wij willen Iraanse vrouwen juist
niet neerzetten als slachtoffers maar als de helden
die ze zijn met hun verzetsdaden. We zoeken
verhalen over kleine vormen van verzet en daden
die iets in het land bewerkstelligen. Verhalen waar
je vol bewondering naar kunt kijken en waardoor
je je eigen vrijheid tegen het licht kunt houden.
Even spiegelen wat vrijheid voor jou inhoudt en
hoe vrij je in Nederland bent.’
Gescheiden liften
In de verhalen zoeken Nastaran en Davy naar
veerkracht, naar energie om jezelf te kunnen zijn,
naar lichtheid in het bestaan. ‘We gaan via mijn
netwerk op zoek naar vrouwen die met ons willen
praten’, licht Nastaran toe. ‘Het is niet evident
dat zij het gesprek aan willen gaan, want waarom
zouden zij überhaupt willen praten met twee
onbekende vrouwen uit een ander land over een
onderwerp dat zo gevaarlijk kan zijn voor henzelf.
Wij moeten hun vertrouwen winnen, laten weten
dat hun verhaal in goede handen is.’
Wat helpt, is dat het geen grote daden van
verzet zijn waarnaar het duo op zoek is. Davy:

‘Wij zoeken niet naar de grote verzetsstrijders die
op de pleinen van Teheran hun hoofddoek afdoen
en die risico lopen gearresteerd te worden. Het
gaat ons om de kleine heldhaftige verhalen die
het regime ook wel kent, daden die alleen niet
groot genoeg zijn om ze echt te onderdrukken,
maar toch iets bewerkstelligen.’
Verhalen als die van de vrouw die aan de
universiteit studeerde en daar een vriendje had.
Nastaran: ‘Er waren gescheiden liften, maar zij
sneakte steeds in de mannenlift om even samen
te kunnen zijn in die lift. Iedere keer werd ze uit
die lift gehaald. Dat heeft ze drie jaar lang gedaan.
Ze hadden haar van de universiteit af kunnen
sturen. Dan had ze geen enkele kans meer
gehad op een goede baan en was haar toekomst
verwoest. Het mooiste is: inmiddels zijn die liften
niet langer gescheiden.’
Onderdeel van de onderzoeksfase waar Davy en
Nastaran middenin zitten, is uitvinden hoe ze al
die verhalen kunnen verbeelden. Davy: ‘We zijn
er in ieder geval van overtuigd dat het een
documentaire moet worden. We gaan op zoek
naar alternatieve manieren om de levens van de
vrouwen die we aan het woord laten in beeld te
brengen, want we kunnen henzelf niet filmen.’
Ook voor de testfilm heeft KOBE steun
gekregen van Volkskracht. De dames zien ernaar
uit om de volgende fase vorm te geven met al het
materiaal dat ze tijdens hun onderzoek verzamelen. Davy: ‘We hebben nog niet eerder een film
gemaakt, dus dat is ook een nieuwe, spannende
vorm die ons als collectief verrijkt.’
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De stichtingen
van Volkskracht

53
Stichting Bevordering van Volkskracht (exclusief de
fondsen op naam: H.M.A. Schadee en Swart-van Essen)
Datum van oprichting
7 november 1923
Aanvragen ontvangen
192
Aanvragen behandeld
185
Aanvragen toegewezen
141
Bedrag toegekend
€ 1.242.634
Bijdrage aan Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
€ 750.000
Totaalbedrag toegekend
€ 1.992.634

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

19
18
14
€ 48.200

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
Bedrag toegekend
Bijdrage aan Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
Totaalbedrag toegekend

7
6
4
€ 64.876
€ 250.000
€ 314.876

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
129
125
104
€ 60.000
€ 1.015.532

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
51
50
49
€ 672.706

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
6 oktober 1961
Aanvragen ontvangen
123
Aanvragen behandeld
107
Aanvragen toegewezen
69
Aanvragen voor drukkosten proefschriften
20
toegewezen
19
Bedrag toegekend excl. proefschriften
€ 332.376
Bedrag toegekend aan proefschriften
€ 22.450
Bijdrage aan Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
€ 140.000
Totaalbedrag toegekend
€ 494.826

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.

54
Stichting Ivo Opstelten Fonds
Datum van oprichting
Aanvragen ontvangen
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Totaalbedrag toegekend

9 december 2008
1
1
1
€ 2.000

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
Aanvragen behandeld
Aanvragen toegewezen
Totaalbedrag toegekend

30 oktober 2001
1
1
1
€ 5.000

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard heeft als doel het
geestelijk en cultureel welzijn van de Rotterdamse
samenleving te bevorderen. De oprichters van de stichting,
de heer en mevrouw 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 waters in Rotterdam en omgeving.
De stichting is eigenaar van de terreinen waarop Stichting
Trompenburg Tuinen & Arboretum is gevestigd. Trompenburg bestaat al ruim 200 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. Voor Trompenburg, dat geen gemeentelijke
subsidie meer ontvangt en dus geheel op eigen benen staat,
is het belangrijk de tuin botanisch op hoog niveau te

houden én aantrekkelijke activiteiten voor een breed
publiek te organiseren. Stichting Volkskracht Natuur
monumenten (VNM) denkt daarom mee hoe Trompenburg
inkomsten kan genereren om de lasten te verlichten en
continuïteit te bieden voor deze groene oase in onze stad.
Ook dit boekjaar was een jaar vol uitdagingen voor VNM
en Trompenburg. Zo waren er personele veranderingen:
Adelien Vis heeft afscheid genomen van Trompenburg.
Zij heeft zich bijna 25 jaar lang volop ingezet voor de tuin
en de vrijwilligers. Trompenburg is haar zeer erkentelijk
voor alles wat zij voor de tuin heeft betekend.
De Corona pandemie heeft voor een langdurige sluiting
gezorgd in de winter en het voorjaar van 2021. Na de
lockdown is het telkens wijzigende palet aan maatregelen
een grote zorg geweest voor Trompenburg. De plannen
en afspraken moesten vaak aangepast worden. Dat maakt
dat de inkomsten uit bezoekers flink zijn achtergebleven,
ondanks de topconditie van de tuin.
Desondanks heeft Trompenburg, wanneer dat mogelijk
was, er alles aan gedaan haar bezoekers een mooie
wandeling en verblijf in de tuin te bezorgen. Op de
Perenhof, dat tijdens de eerste lockdown al was aangepakt
om het gereed te maken voor ontvangst van meer bezoekers, is een smaakvolle buitentent verrezen met daaronder
zitjes en een uitspanning. De container met bar en kleine
keukenvoorziening die is geplaatst, is mede mogelijk
gemaakt door financiële hulp van een goede Trompenburgvriend. Deze aanvulling op de bestaande voorzieningen
heeft al meteen tot meer aanvragen voor buitenactiviteiten
van bedrijven en bezoekers geleid.
Verder zijn Trompenburg en VNM in gesprek met buurman Excelsior en de gemeente over de uitbreidingsplannen
op het Excelsiorterrein en de visie van de gemeente op het
grotere gebied daaromheen. Trompenburg grijpt de kans,
die de herbezinning op het gebied geeft, aan om ook een
eigen visie te geven op haar wensen en de mogelijkheden
op haar terrein. Trompenburg heeft de stad en dus ook
haar directe buren veel te bieden en stelt zich open voor
plannen waarin haar groene functie en museale karakter
behouden blijven, maar er tegelijkertijd toch ook optimaal
genoten kan worden in de tuin. 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.
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 Kantine Walhalla had VHM al een deel van
dit erfgoed in haar bezit en afgelopen jaar kwam daar een
nieuwe parel bij: Het Chabot Museum.
In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw woonden veel
belangrijke zakenlieden die hun geld in Rotterdam
verdienden in Den Haag of Wassenaar. De gemeente
Rotterdam wilde hier een alternatief voor bieden en
ontwikkelde een stedenbouwkundig plan met villa’s aan
de toenmalige rand van de stad, het Land van Hoboken.
Het resultaat is een prachtige verzameling witte villa’s
in wat nu het Museumpark is. Eén van die villa’s is het
voormalige woonhuis van de familie Kraaijeveld. 25 jaar
geleden is dit woonhuis aangekocht door de familie
Grootveld-Parrée, die het inrichtte als museum voor hun
uitdijende verzameling kunstwerken van Henk Chabot
en tijdgenoten. In die 25 jaar heeft de familie het Chabot
Museum op de kaart gezet en het pand prachtig onder
houden en gemoderniseerd. Afgelopen jaar is het pand
overgedragen aan VHM en de stichting is zeer trots op deze
modernistische parel van Rotterdam. Op pagina 44 leest u
meer over het museum en het pand.
2021 is ook een jaar om de coronawonden te likken en
hopelijk vinden we samen met onze huurders een goede
manier om hiermee om te gaan. Je kunt niet meer dan
bewondering hebben voor Marcel van Zomeren van
restaurant In den Rustwat en Harry-Jan Bus van Kantine
Walhalla, die ondanks de gedwongen sluiting toch
manieren vinden om hun klanten te bedienen en vol
nieuwe energie plannen maken voor de toekomst. Tevens
is er in deze moeilijke periode een nieuwe huurder

gevonden voor Het Witte Paard, die de bewoners van
Vreewijk weer maatschappelijk en cultureel verbindt.
Niets dan lof voor deze rasondernemers.
En VHM kijkt zelf ook vooruit. Natuurlijk kijken we altijd
of er nog verwaarloosde parels in Rotterdam zijn die
een tweede of derde leven verdienen, maar minstens zo
belangrijk is de verduurzaming van het bestaande bezit.
Ook al zijn monumenten vrijgesteld van verplichte
energielabels, onze huurders zien het als hun maatschappelijke plicht om ook minder energie te verbruiken,
duurzamer energie op te wekken en zorg te dragen voor
de biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Dat zal ook
voor VHM de komende jaren de opdracht zijn.
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 368-370 in Rotterdam-Oost
(Boerderij De Rozenhof)
• Jongkindstraat 12 in Rotterdam-Centrum
(Huis Sonneveld)
• Nesserdijk 256-262 in Rotterdam-Oost
(Dagbesteding en werk van Parnassia Groep)
• ’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
(Kantine Walhalla)
• Veerlaan 19A in Rotterdam-Zuid
(Het Portiershuisje)
• Museumpark 11 in Rotterdam-Centrum
(Chabot Museum)
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Stichting Administratiefonds Rotterdam (AFR)
Datum van oprichting

1 september 1983

Samenvatting
In het boekjaar 2020/2021 werd een beleggingsresultaat
behaald van 20,3 procent1 per fractie. In het afgelopen
boekjaar is in twee delen ongeveer € 3,7 miljoen opgenomen door de diverse gelieerde stichtingen, oftewel circa
2,1 procent van het gemiddeld vermogen van 1 juli 2020
en 30 juni 2021. Financiële markten bereikten in maart
2020 een dieptepunt. Tijdens het gebroken boekjaar
2020/2021 vond een sterk herstel plaats door de internationale beleidsreactie op de coronacrisis. De optelsom van
rendement, bijboekingen en afboekingen leverde per slot
30 juni 2021 een belegd vermogen op van ongeveer € 194,4
miljoen; een stijging met € 29,1 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-inflatieverwachting van 2 procent.

Drs. R.P.M. de Kuijper is per 1 juli 2021 afgetreden. Per 1 juli
2021 heeft de heer prof. dr. O.W. Steenbeek hem opgevolgd
als voorzitter in het bestuur van AFR. De heer drs. G.J. van
Lookeren Campagne RA volgde per 1 juli 2021 de heer
prof. dr. Steenbeek op als penningmeester en behoudt zijn
functie als secretaris; mevrouw mr. drs. J.C.A.T. Frima en
mevrouw dr. W.A. de Groot-Wintein CFA zijn bestuurder.
Terugblik financiële markten
In het gebroken boekjaar 2020/2021 van AFR stond het
coronavirus centraal. Na de flinke onrust op de financiële
markten in februari en maart 2020, herstelde het vertrouwen in de tweede helft van het jaar. De stimuleringsprogramma’s van overheden en centrale banken hadden
het beoogde effect. De economische groei herstelde. De
aandelenbeurzen waren hierdoor positief gestemd. De
verschillen tussen de sectoren waren groot. Bedrijven uit
de technologiesector en gezondheidszorg profiteerden juist
van het coronavirus. Terwijl de energiesector, banken en
toerisme het moeilijk hadden. In de eerste helft van 2021
lieten beurzen nieuwe records zien. De vaccinaties bleken
te werken. En de winstgevendheid van de bedrijven ontwikkelden zich positief.
De rente steeg tijdens het afgelopen gebroken boekjaar.
In de VS ging de 10-jaars rente van 0,7 procent naar 1,5
procent. En in Nederland van -0,3 procent naar 0,1 procent.
Dit is het gevolg van een toename van de inflatie. Door het
aantrekken van de economie stegen de prijzen van veel
producten. De risico-opslag (spread) van bedrijfsobligaties daalde. Dit kwam door de opkoopprogramma’s van
centrale banken. En door beleggers die op zoek waren naar
rendement.
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.

Bestuur
Het bestuur is tijdens het jaar viermaal samengekomen, in
persoon of online. Hierbij is de gehele portefeuille tegen
het licht gehouden, aan de hand van de rapportages, die
door de fiduciair beheerder worden aangeleverd. Dit jaar
is verder het beleggingsstatuut geactualiseerd, met als
grootste aanvulling een paragraaf over de duurzaamheid.
Deze duurzaamheidscriteria worden meegenomen bij de
besprekingen van de portefeuille.

De drempel wanneer negatieve rente over liquiditeiten
waaronder spaargelden moet worden betaald, is door
ABNAMRO gedurende het boekjaar in een aantal stappen
verlaagd. Hierdoor is besloten om het strategische gewicht
van liquiditeiten af te bouwen. Ten gunste van aandelen en
obligaties. De portefeuille heeft per ultimo juni 2021 een
strategische verdeling met 64 procent aandelen, 26 procent
vastrentende beleggingen, 10 procent alternatieve beleggingen en 0 procent liquiditeiten.

1

De hedge funds in de portefeuille lieten in de voorgaande
jaren niet het gewenste rendement en risico zien. Na een
uitgebreid onderzoek zijn begin van dit boekjaar Quantica,
Bervan Howard en Graham aangekocht.

Dit rendement is op basis van de beleggingen.
Op basis van fractiewaarde is het rendement 19,7 procent.
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Liquiditeit en solvabiliteit ratio‘s
De liquiditeitsratio is onverminderd goed met een ratio
van bijna 4. De verwachting is dat de liquiditeit geen
probleem kan worden in de nabije toekomst dit omdat de
vaste activa bestaan uit beleggingen die op korte termijn,
voor het grootste deel, zonder veel problemen en kosten,
liquide gemaakt kunnen worden. Hierbij aangevuld dat
de participant houders slechts twee maal per jaar op vaste
tijdstippen gelden kunnen onttrekken.
De stichting is een fonds voor gemene rekening en
heeft geen eigen vermogen en kent derhalve geen
solvabiliteitsratio.
Beleggingsresultaat
Na aftrek van kosten behaalde de totale portefeuille over
de verslagperiode een positief rendement van 20,3 procent,
vergeleken met 19,3 procent voor de gehanteerde strategische benchmark. Wij gaan hierbij uit van zogenaamde
time-weighted rendementen. Het beleggingsresultaat van
het aandelengedeelte van de portefeuille bedroeg 31,4 procent vergeleken met een resultaat van de benchmark van
31,9 procent. Het aandelenfonds van Robeco bleef met een
rendement van 22,5 procent flink achter bij de benchmark.
Het fonds belegt in defensieve aandelen. Deze beleggingsstijl pakte minder goed uit in het afgelopen boekjaar. Het
fonds wordt extra gemonitord. Het aandelenmandaat van
Goldman Sachs deed het beduidend beter met een winst
van 39,8 procent. Het rendement op het obligatiefonds van
Blackrock 0,3 procent vergeleken met een resultaat van 0,5
procent voor de obligatiebenchmark. De nieuwe alternatieve beleggingen behaalden gezamenlijk een positief
resultaat van 8,1 procent, vergeleken met 1,2 procent voor
de benchmark.
De totaalrendementen zijn als volgt, waarbij ter vergelijking ook de rendementen uit de voorgaande verslag
periode zijn weergegeven.
Totaalrendement: 20,3 procent (2019/2020: 0,0 procent)
Rendement Aandelen: 31,4 procent (2019/2020: 0,3 procent)
Rendement Obligaties: 0,3 procent (2019/2020: 2,4 procent)
Rendement Alternatieven: 8,1 procent (2019/2020: -10,3
procent)
Risico’s
Met de beleggingen van het Administratiefonds Rotterdam
worden risico’s gelopen. De belangrijkste risico’s:
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 2021/2022
Corona zal ook het komende boekjaar de financiële markten beïnvloeden zolang het virus nog niet onder controle
is. Dat is nog niet het geval in de opkomende markten.
Nieuwe varianten zullen ontstaan en het is de vraag of
de huidige vaccins hier bescherming tegen bieden.
De stijging van de rente zal naar verwachting iets oplopen.
De inflatie trekt namelijk aan, door bepaalde tekorten,
zoals van bouwmaterialen en chips. Vanwege de negatieve
spaarrente, zullen beleggers op zoek blijven naar beleggingen die wel rendement opleveren. Aandelen zullen hier
naar verwachting van blijven profiteren.
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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
471
462
366
281
41
31
3
2
8
€ 521.734

Algemeen
De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds (BLB), 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
Het hele verslagjaar heeft plaatsgevonden in een periode
waarbij de samenleving last had van de – preventieve –
coronamaatregelen. Deze maatregelen hebben een grote
impact gehad op die delen van de bevolking die het al
moeilijk hadden. De toename van het aantal sociale
aanvragen voor ondersteuning in één jaar door ons fonds
is dan ook nog nooit zo sterk geweest. Door de uitzonderlijke situatie was deze verschuiving voorzien en heeft het
bestuur besloten ruimhartig om te gaan met het toekennen
van giften voor deze toegenomen sociale nood.
Daarom kent het verslagjaar niet alleen een verschuiving van de soort toegekende giften maar ook een toename
van het totaal toegekende giftenbedrag.
Opvallend in de afgelopen tijd is het toegenomen aantal
sociale aanvragen wegens tandarts- en orthodontiekosten.
Het bestuur hecht eraan op te merken dat het afschaffen
van de vergoeding van dergelijke kosten uit het basispakket ziektekostenverzekering heeft geleid tot grote en
onaanvaardbare problemen voor mensen die rond het
financieel minimum leven. Het afsluiten van een aanvullende verzekering voor de dekking van deze kosten is in
veel gevallen voor hen niet weggelegd. Het bestuur pleit
voor een meer structurele oplossing voor dit probleem
dan het op incidentele basis toekennen van een beperkte
gift uit de middelen van een particulier fonds zoals BLB.
Het blijkt vaak te gaan om mensen die vastlopen met
vergaande schuldenproblematiek. Om zoveel mogelijk
problemen te kunnen verhelpen die hiermee samen

hangen, 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, binnen onze mogelijkheden, zoveel mogelijk aan de basis de problemen te
verlichten.
Met het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR)
hebben wij een nauwe samenwerking. Ook hier is het
aantal aanvragen voor financiële ondersteuning zeer sterk
toegenomen met als gevolg meer aanvragen die zijn doorgestuurd naar Bekker-la Bastide.
Ook met het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
blijven wij nauw samenwerken. Met de Vereniging Rotterdamse Fondsen bespreken wij de problemen en mogelijkheden. De contacten met hulpverleners en andere partijen
zoals Vereniging Rotterdamse Fondsen, FBNR en de FIN
zijn dit verslagjaar met normale frequentie doorgezet,
weliswaar voornamelijk digitaal en telefonisch.
Het bestuur ziet er naar uit in het komend b
 estuur
jaar weer fysiek aanwezig te zijn bij de diverse
netwerkbijeenkomsten.
Studie aanvragen
Als gevolg van de opgelegde reisbeperkingen wereldwijd
was er een drastische daling van het aantal aanvragen van
studenten voor ondersteuning bij stages en studies in het
buitenland. De meeste aanvragen voor ondersteuning door
studenten hadden betrekking op financiële ondersteuning
vanwege onder andere het verlies van bijbanen en het
beëindigen van de DUO-ondersteuning door het bereiken
van de leeftijdsgrens van 30 jaar.
Een periode van studie in het buitenland draagt in hoge
mate bij aan de wetenschappelijke en maatschappelijke
vorming van studenten. Het achterwege blijven van deze
ervaringen heeft grote impact gehad op het welzijn van
de studenten. Nu de samenleving weer terugkeert naar
normaal hoopt het fonds dan ook de komende jaren een
toename te zien in aanvragen van studenten voor reguliere
ondersteuning.
Rond de zomervakantie nam het aantal reguliere aanvragen voor reizen naar het buitenland weer toe en de verwachting is dat het aantal aanvragen het komend seizoen
weer terug zal zijn op die van het seizoen 2018/2019.
Punt van aandacht blijven de relatief hoge studieschulden waar bepaalde groepen studenten de arbeidsmarkt
opgaan. De verwachting is dat een deel van deze problematische schulden pas in een later stadium zichtbaar zullen
worden.
Uit naam van Deddes heeft BLB het afgelopen boekjaar
opnieuw de ‘nautische’ projecten gesteund van de Stichting Mate en de Stichting Sea Rangers, hierna te noemen
Sea Rangers. Stichting Mate heeft een binnenvaartschip
dat dient als leer- en opleidingsschip voor jongeren die
maatschappelijk buiten de boot dreigen te vallen. Het doel
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is om jongeren in staat te stellen een baan te verkrijgen in
de binnenvaart waar een groeiend te kort aan vakkundig
personeel bestaat.
Sea Rangers organiseert projecten voor jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Het biedt ze de mogelijkheid om maritieme vaardigheden op te doen en na het behalen van een certificaat kunnen ze doorstromen naar een
betaalde baan als Sea Ranger. Sea Rangers worden ingezet
om het milieu van de zee te beschermen.
Cijfermatige gegevens zijn onder voorbehoud van vaststelling
jaarrekeningen van hiervoor vermelde stichtingen.

Samenstelling van
de besturen
per 30 juni 2021
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
Mr. drs. J.C.A.T. Frima, voorzitter
Mr. drs. T.L. Cieremans, secretaris
Drs. R.M. Braunstahl-Reijnhart, bestuurslid
Drs. J.A. de Bruin RA, bestuurslid
Mr. A.H. Geerling, bestuurslid
Mr. W.L. Gillis-Burleson, bestuurslid
C.H. Klinkhamer MEL, bestuurslid
Ir. A.A. Vos, bestuurslid
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Ing. J. Lottman, voorzitter
Mr. C.H. Schmit Jongbloed, secretaris
A.H. Blommers, penningmeester
A. van Dijk BBA/BFA, bestuurslid
Prof. dr. D.J.G.M. Duncker, bestuurslid
Mr. I.J.A. Schellekens-Franssen, bestuurslid
Drs. F.J. IJsinga-van Boxsel, bestuurslid
Stichting Volkskracht Historische Monumenten
Ir. A.A. Vos, voorzitter
Drs. W. van Vliet, secretaris
Mr. M.A. de Kleer, penningmeester
Drs. R.J. Tummers, bestuurslid
Ir. A.M.E. Vermeeren, bestuurslid
Stichting Volkskracht Natuurmonumenten
Mr. drs. T.L. Cieremans, voorzitter
A. Loef, secretaris
Drs. J.A. de Bruin RA, penningmeester
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
Mr. drs. J.C.A.T. Frima, bestuurslid
Dr. W.A. de Groot, CFA, bestuurslid
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Projectenlijst 2020/2021 Stichting Bevordering van Volkskracht
inclusief de fondsen op naam: H.M.A. Schadee en Swart-van Essen
Dordrechts Museum
Erasmus Universiteit
IFES-Nederland
Korfbalvereniging Nikantes
Nederlandse Rode Kruis
Rijvereniging De Hazelaar
Roffa Mon Amour
Samen 010, kerken en vrijwilligers
voor de stad
Sosurwo Fonds Foundation
Sportvereniging ‘Hillegersberg’ –
’t Zwarte Plasje
StartUp4kids Foundation
Stichting 10 tégen 1
Stichting 2
Stichting Architectuur Filmfestival
Rotterdam – AFR
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Big Brothers Big Sisters
Stichting BIZ Gebruikers West
Kruiskade e.o.
Stichting Blommenfesteijn
Stichting Capture 22
Stichting Charlois aan het Water
Stichting Circuspunt
Stichting Closer to Jazz
Stichting Cult North
Stichting Cultuur is voor iedereen!
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde
Stichting Dansers voor Dans
Stichting DC Community Market
Stichting De Bezetting Speelt
Stichting de Loodsen
Stichting De Nieuwe Lichting
Stichting De Rotterdamse Ploeg
Stichting De Stokerij Schiedam
Stichting DIG IT UP
Stichting Domestica Rotterdam
Stichting Dragende Muur
Stichting Drijfzand
Stichting Dunya Festival
Stichting Dutch Double Bass Festival
Stichting Een Kunstcentrum
Stichting En…actie
Stichting Fier
Stichting Film Evenementen Rotterdam
Stichting Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam
Stichting Frau Bakker
Stichting Gaan
Stichting Game Changers
Stichting GBS
Stichting Genootschap Historisch
Delfs Haven
Stichting Get Loose

Stichting Goud van Noord
Stichting Harira
Stichting Held & Daad
Stichting Het Nieuwe Instituut
Stichting Het Rotterdamse Zeilschip
Stichting HipSick
Stichting House of Knowledge
Stichting Hraunmosi
Stichting Jan Vos
Stichting Jazz en Wereldmuziek Kollektief
Stichting Jazz International Rotterdam
Stichting JIJ
Stichting Johann
Stichting Kid Dynamite Jazz Festival
Stichting Kito Events
Stichting KOBE
Stichting Kunstambassade Rotterdam
Stichting Laurenscantorij
Stichting MadeBy
Stichting MAIT
Stichting Mara
Stichting Mesh
Stichting MiMa
Stichting Mixblik
Stichting Mobile Arts
Stichting Molens aan de Kralingse Plas
Stichting Mooi Weer & Zo
Stichting Music & Events Rotterdam
Stichting My Breath My Music
Stichting Nederlands Studenten
Kamerkoor
Stichting Nederlandse Breaking League
Stichting Ngoma Afrika
Stichting Niet Normaal INT
Stichting Office for Metropolitan
Information
Stichting Ondersteuning Mensen Zonder
Verblijfstitel Pauluskerk – OMZO
Stichting Onderwater Producties
Stichting Op Zoek naar Schittering
Stichting Opera Minora
Stichting Opera Rotterdam
Stichting Petje Af
Stichting Pier 10
Stichting Platform Wederopbouw
Rotterdam
Stichting Pleinbioscoop Rotterdam
Stichting Pluspunt Rotterdam
Stichting Podiumbeesten
Stichting Powerboat
Stichting Present Rotterdam
Stichting Public Art Squad – MAMA
Stichting Raam aan de Rotte
Stichting Root Rotterdam
Stichting ROSE

Stichting Rotown Magic
Stichting Rotterdam Chamber Music
Society
Stichting Rotterdam Philharmonic Festival
Stichting Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt
– R.O.S.
Stichting Rotterdams Vocaal Ensemble
Stichting Rotterdams Wijktheater
Stichting Rotterdamse Dakendagen
Stichting Samenwerkende Vrijescholen
Zuid-Holland
Stichting Speeltuin De Feijenoordse
Middenstip
Stichting Sportfilm Promotie
Stichting Stad in de Maak
Stichting Stadspodium Rotterdam
Stichting Taal en Theater Studio
de Bakkerij
Stichting Tall Tales Company
Stichting Tamago
Stichting Tangerine Tree
Stichting Teddy shouldn’t smoke
Stichting TG De Klassieken
Stichting Theater aan de Schie
Stichting Theater Koningshof
Stichting Theater Zuidplein
Stichting Toegift Rotterdam
Stichting Tot de Verbeelding
Stichting Trans Forum
Stichting Trompenburg Tuinen &
Arboretum
Stichting Tuschinski Rotterdam
Stichting Vader en Zoon Feijenoord
Stichting Verhalenhuis Belvédère
Stichting Vivere Democratisch Onderwijs
Stichting Vocaal Ensemble Cantatrix
Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
Stichting Vox Interna
Stichting Vrienden van Ikazia
Stichting WArd/waRD
Stichting Wedowe
Stichting Wereldmuseum Rotterdam
Stichting Werkplaats Walhalla
Stichting Wijkcollectie
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Stichting Wmove.nu
Stichting World Music and Dance Centre
Stichting Zorgvrijstaat
Stichting Zuid-Hollandse Popunie
Stichting Zuidtopia
Vereniging Verenigd Schouwburgplein
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Projectenlijst 2020/2021 J.E. Jurriaanse Stichting
Coöperatie Ondergrond U.A.
Cranenborgh Groep – Scouting Bleiswijk
De heer C. Houtman
De heer R.A.M. Honings
F-Book Uitgeverij Parthenon
Fund for Excellence of the Royal
Conservatoire
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Historisch Genootschap Roterodamum
K.S.R.V. Njord
Koninklijk Nederlands Historisch
Genootschap
Leiden University Press
Mevrouw Prof. Dr. H. Ronnes
Museum Paul Tetar van Elven
PRAE
Reederij De Hydrograaf BV
Stichting Achterland
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten
van Nederlandse Architecten en
Stedenbouwkundigen – Stichting
BONAS

Stichting Bibliotheek Rijn en Venen
Stichting Biografie Professor mr. P.J. Oud
Stichting C-010
Stichting ‘de Schiedamse Molens’
Stichting De Zorgnijverij
Stichting Dona Daria
Stichting Haags Historisch Museum
Stichting Haags Theaterhuis
Stichting Hartekind
Stichting hogeDRUKgebied
Stichting Kamerbreed Klassiek
Stichting Kiran
Stichting Kunst = Zinnig
Stichting Louis Couperus Museum
Stichting Monument & Verhaal
Stichting Museum Oud-Overschie
Stichting Museum Vlaardingen
Stichting NAi Uitgevers/ publishers
Stichting Nationaal Onderwijsmuseum
Stichting Niemand Buiten Spel
Stichting Op Zoek naar Schittering
Stichting Parlementaire Geschiedenis
Stichting Pop-up Box

Stichting Public Art Squad- MAMA
Stichting Razzia Monument Rotterdam
Stichting Theatre of Wrong Decisions
Stichting Tools for Action
Stichting Uit het Lood
Stichting Van Braam Houckgeest
Stichting Volkskracht Historische
Monumenten
Stichting voor Surinaamse Genealogie
Stichting Vrienden Monumentaal Erfgoed
Rotterdam
Stichting Wijk-TV
Stichting Witte de With, Center for
Contemporary Art
Stichting Zuid-Hollands Autobus Museum
(ZHAM)
Uitgeverij Louise
Uitgeverij Verloren
Uitgeversmaatschappij WalburgPers BV
Veer Stichting
Vereniging Haagse Kunstkring

Projectenlijst 2020/2021 Stichting Neyenburgh
Abdel-Kwan Rotterdam
De Inloop Stichting ‘Johanna’
Korfbalvereniging Nikantes
Nationale Vereniging de Zonnebloem –
afdeling Groot Schiebroek
Netwerk Nieuw Rotterdam
Rode Kruis district Rotterdam Rijnmond
Samen 010, kerken en vrijwilligers
voor de stad
Samen Kerk In Nederland
(SKIN)-Rotterdam
Stichting 2bFree
Stichting 4Seasons
Stichting Arosa
Stichting Colours of Impact
Stichting Culturall
Stichting Cultuur is voor iedereen!
Stichting De Harde Leerschool

Stichting De Hofstee
Stichting de Talenstrateeg
Stichting De Witte Bollen
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Stichting Eigen Kracht Centrale
Stichting Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam
Stichting Gaarkeuken van Rotterdam
Stichting ‘Gebaar’
Stichting Gezana
Stichting House of Hope
Stichting Huiswerkklas Oude Westen
Stichting JOZ (Jongerenwerk op Zuid)
Stichting Kinderfondsen Nederland
stichting Kunstaccommodatie Rotterdam
Stichting Mano
Stichting OPPERCLAES
Stichting Praten met je Handen

Stichting Radar Wmo Diensten
Stichting Regionale Omroep
Rotterdam-Rijnmond e.o.
Stichting Rotterdams Handwerk
Stichting Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt
– R.O.S.
Stichting Rotterdams Volkstheater
Stichting Textielmakers Groeifabriek
Stichting Theater Babel Rotterdam
Stichting Theatergroep Witte Raaf
Stichting Timon
Stichting Voedseltuin Rotterdam
Stichting voor Protestants-Christelijk
Basis- en Orthopedisch Onderwijs te
Rotterdam-Zuid – PCBO
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Projectenlijst 2020/2021 Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Abdel-kwan Rotterdam
BSW Rotterdam
Centrum voor Dienstverlening –
CVD Havenzicht
De Buurtcamping Rotterdam
Hervormde Stichting Sonneburgh
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland
JINC Rotterdam Rijnmond
Korfbalvereniging Nikantes
Open Monumentendag Rotterdam
Ponyclub de Schieruiters
Prinses Christina Concours
Prokino Zorg
Rijvereniging De Hazelaar
Stichting Aafje
Stichting Argos Zorggroep
Stichting ASVZ
Stichting B for You
Stichting China Festivals Rotterdam
Stichting Cool aan de Gang
Stichting Cultuurwerkplaats IJsselmonde
Stichting Daguerre
Stichting Dapper Kind
Stichting De Betrokken Spartaan
Stichting De Jongens van Hiernaast
Stichting De Regenboogboom
Stichting De Schoolschrijver
Stichting De tuin van de koning
Stichting Dutch Dance League
Stichting Feyenoord Foundation
Stichting Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke
Toekomst

Stichting Gilat Eisenmann
Stichting Goud van Noord
Stichting Hedone
Stichting Het Rode Lint
Stichting Het Succes
Stichting HIJS (HiphopInJeSmoel)
Stichting Hockey voor iedereen Rotterdam
Stichting Horizon Jeugd en Onderwijs
Stichting Hospice de Liefde
Stichting Hospice Rotterdam
‘De Vier Vogels’
Stichting IMC Weekendschool
Stichting Jeugdvakantieland
Stichting Joep Productions
Stichting John de Wolf Sportfoundation
Stichting Kinderkampen Rotterdam
Stichting KoLere
Stichting Kongsi
Stichting Kunst = Zinnig
Stichting Kunst4All
Stichting Lekker Groen
Stichting Maatschappelijke Activiteiten
Delfshaven
Stichting Maniacs Theaterproducties
Stichting ’n Bries
Stichting Nuestra Casa
Stichting Pameijer
Stichting Passionate Bulkboek
Stichting Powergarden Nederland
Stichting Prasino
Stichting Present Rotterdam
Stichting Pro Regatta
Stichting Rauher Engel
Stichting Reis met je Hart
Stichting Rotterdam Circusstad

Stichting Rotterdam Pride
Stichting Rotterdams Philharmonisch
Orkest
Stichting Rotterdamse Avondschool – Stras
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Stichting Silver Line
Stichting Skateland
Stichting snaD – Cordua & Magnus
Stichting Ster op Zuid
Stichting Stimulance
Stichting Studentmentoren Rotterdam
(SSR)
Stichting Super-Actief
Stichting Taal voor Mekaar
Stichting Tall Tales Company
Stichting The Hope of Life
Stichting The Locals
Stichting Theater ‘t Kapelletje
Stichting Trefcentrum W Masanga
Stichting VaarKracht
Stichting Vaarwens
Stichting van het Kind
Stichting Verhalenfontein
Stichting Welzijn Doven Rotterdam –
SWEDORO
Stichting Wielewaal
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Stichting Zeldzame Ziekten Fonds
Stoomstichting Nederland
Team Toekomst
Touzani Stichting
TTV Alexandria ’66
Van Leeuwen van Lignac Stichting –
New Horizon Cruises
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Verstrekte bijdragen per stichting 2020/2021
€ 2.000
€ 5.000

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

10%
€ 521.734

47%
€ 2.355.710

Van Leeuwen Van Lignac Stichting
Stichting Neyenburgh
J.E. Jurriaanse Stichting (incl. proefschriften)

10%
€ 494.826

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
Stichting Ivo Opstelten Fonds

13%
€ 672.706

20%
€ 1.015.532

Verstrekte bijdragen per categorie 2020/2021
0,5%
0,5%

1%
1%

Bouwkunde
Wetenschap, kunst en cultuur

32%

3%

Maatschappelijke dienstverlening

3%

Volksontwikkeling/vormingswerk
Sport en recreatie

7%

Sociale hulpverlening*
Rotterdam/algemeen
Studie bijdragen*

8%

Gezondheidszorg
Bijdrage Proefschriften
18%

9%

Kinderbescherming/kinderzorg
Natuur en milieu
* Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

17%
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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 diverse
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 2020/2021 vanuit
het kantoor van NautaDutilh N.V. Advocaten Notarissen
Belastingadviseurs aan het Weena.

Secretariaat
G.C.M. Bleker-Dorst (chef de bureau)
H.H. van Kleeff-Nuus
Drs. A.H.A. Kuipers
H.J. Venster
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
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 V
 olkskracht bedanken
NautaDutilh hartelijk 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
t
e

i

(010) 224 03 23
secretariaat@volkskracht.nl
bekker@volkskracht.nl
www.volkskracht.nl

