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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 aan vrager 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. 

Rotterdam, 
gemaakt met 
Volkskracht
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Wie zijn wij?

Stichting Bevordering van Volkskracht is een vermogens-
fonds. Het geld dat oprichter Willem Burger in 1923 ter 
beschikking stelde, wordt belegd. Uit de opbrengsten doet  
de stichting uitkeringen volgens de doelstelling die Burger 
heeft bepaald. Vrij vertaald: het leven van de Rotterdammers 
verbeteren.

Inmiddels is ‘Volkskracht’ veel meer dan die ene stichting 
van de heer Burger. Oorspronkelijk waren er Stichting 
Bevordering van Volkskracht, voor aanvragen gedaan door 
rechtspersonen, en Stichting Bekker-la Bastide-Fonds voor 
aanvragen gedaan door individuele personen. 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 
maakt als fonds op naam deel uit van Stichting Bevordering 
van Volkskracht. Volkskracht zelf richtte Stichting Volks-
kracht Historische Monumenten en Stichting Volkskracht 
Natuurmonumenten op. De stichtingen ontvangen regelma-
tig schenkingen van derden.

Al die gelieerde stichtingen hebben, ieder vanuit hun 
specifieke doelstelling, tot doel de levens van de Rotter-
dammers te verbeteren. Twee stichtingen kijken breder.  
De J.E. Jurriaanse Stichting mag landelijk opereren, al ligt  
de nadruk op de regio Rotterdam. Ook draagt zij landelijk bij 
aan de drukkosten van boeken. En de Stichting Bekker-la 
Bastide-Fonds verleent steun aan individuele personen in de 
stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam. Aanvragen gaan via 
bemiddeling van het maatschappelijk werk. Ook steunt zij 
personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam.

Aan Stichting Bekker-la Bastide-Fonds werden overigens  
de vermogens toevertrouwd van 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
• Stichting New Horizon

Om haar doelstelling te bereiken is Volkskracht afhankelijk 
van initiatieven uit de stad. Rotterdammers met een goed 
initiatief kunnen rekenen op steun. Er is een gezamenlijk 
secretariaat voor de genoemde stichtingen. Daarnaast zijn  
de bestuursleden van Volkskracht ook de bestuursleden van 
deze stichtingen, met uitzondering van Stichting Bekker-la 
Bastide-Fonds.

Zoals altijd worden in dit jaarverslag slechts enkele van  
de 777 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 vernieuwde 
website www.volkskracht.nl – streeft Volkskracht er naar om 
de maatschappelijke vraag naar transparantie te beantwoor-
den 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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Binnen de Volkskracht stichtingen gebeurde er op bestuurlijk 
gebied in 2021/2022 het onderstaande. In dit overzicht  
zijn ook de personele mutaties per 1 juli 2022 opgenomen. 

• Op 7 november 2023 viert Volkskracht haar 100-jarig 
bestaan. 2023 zal voor Volkskracht in het teken staan van 
dit jubileum en de voorbereidingen zijn in volle gang. 
Begin 2023 wordt het jubileumjaar afgetrapt met een 
programma van Stichting De Schoolschrijver, een 
stichting die motiverende lesprogramma’s en trainingen 
rond lezen en schrijven aanbiedt voor basisscholen. De 
groepen 6 van alle basisscholen in Rotterdam kunnen  
aan dit programma meedoen, waarbij o.a. kinderboeken-
schrijvers de scholen bezoeken. Het programma eindigt 
met een schrijfwedstrijd waarin de leerlingen mogen 
dromen over hoe zij Rotterdam nog mooier kunnen 
maken. Daarnaast vinden het gehele jaar door verschil-
lende activiteiten plaats. Het doel van deze activiteiten is, 
zoals Burger het al aangaf, de Volkskracht van de Rotter-
dammers te bevorderen. In dat kader wordt er ook ingezet 
op de vergroting van de naamsbekendheid van 
Volkskracht.

• Voormalig secretaris van Stichting Bevordering van 
Volkskracht, mevrouw Joke Joanne Ellenkamp, is op 
3 januari 2022 op 61-jarige leeftijd overleden. Joke 
Ellenkamp was bestuurslid van Volkskracht van 2006 tot 
2018. Zij was bestuurslid voor sociale projecten en 
vormingswerk. Van 2016 tot haar vertrek was zij tevens 
secretaris van de stichting. Een nagedachtenis aan Joke 
Ellenkamp staat op pagina 8.

• Voormalig erevoorzitter van Stichting Bevordering van 
Volkskracht, de heer Abraham (Bram) Peper, is op 
20 augustus 2022 op 82-jarige leeftijd overleden. Bram 
Peper was van 1982 tot 1998 burgemeester van Rotterdam 
en erevoorzitter van Stichting Bevordering van 
Volkskracht. 

• Voormalig bestuurslid van Stichting Bekker-la Bastide-
Fonds, de heer Boudewijn Franciscus Mees, is op 1 juni 
2022 op 86-jarige leeftijd overleden. Boudewijn Mees was 
bestuurslid van Bekker-la Bastide-Fonds van 1993 tot 
2005.

• Voormalig bestuurslid van Stichting Bekker-la Bastide-
Fonds, de heer Kaeso (Willem Anton) Engelbrecht, is  
op 5 september 2022 op 90-jarige leeftijd overleden.   
Kaeso Engelbrecht was bestuurslid van Bekker-la 
Bastide- Fonds van 1988 tot 1999 en verantwoordelijk 
voor de kunstaanvragen.

• De heer Rick Venster is per 1 april 2022 gestopt als senior 
financieel medewerker op het secretariaat van Stichting 
Bevordering van Volkskracht.

• 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 veelal 
digitaal plaatsgevonden. Hoewel dit in coronatijd een 
goed alternatief was, zijn de besturen blij dat er weer 
gewoon, fysiek, vergaderd kan worden. 

• Het twee jaar uitgestelde jaardiner voor de bestuursleden 
van de Volkskracht stichtingen, de oud-bestuursleden en 
genodigden heeft in de vorm van een jaarborrel plaats 
kunnen vinden op 7 september 2022 in de Tuin Perenhof 
van Trompenburg Tuinen & Arboretum. Trompenburg is 
eigendom van Volkskracht Natuurmonumenten, en deze 
mooie tuin maakt daarmee ook deel uit van de 
Volkskracht-familie.

• Ook dit jaar hebben bestuursleden van Stichting Bevorde-
ring 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. Ook was het weer mogelijk  
om regelmatig bij aanvragers langs te gaan en te spreken 
over hun projecten waar zij een aanvraag voor hadden 
ingediend. De bestuursleden vinden deze bezoeken zeer 
waardevol en zijn blij dat het afgelopen jaar weer 
mogelijk werd om die bezoeken af te leggen.

• Het bestuur van Stichting Bevordering van Volkskracht 
en gelieerde stichtingen, krijgt regelmatig verzoeken om 
deel te nemen aan mooie initiatieven of denktanks die 
worden georganiseerd in de stad. Ondanks het feit dat 
deze verzoeken en uitnodigingen worden gewaardeerd, 
moet het bestuur keuzes maken en prioriteiten stellen en 
kan zij niet van alle uitnodigingen gebruik maken.

• Verschillende Volkskracht stichtingen hebben ook dit jaar 
weer schenkingen ontvangen. Zo heeft het Ivo Opstelten 
Fonds begin 2022 een gift ontvangen van Bilderberg 
Parkhotel. Het Ivo Opstelten Fonds is dankbaar voor het in 
haar gestelde vertrouwen en zal naar beste kunnen deze 
donatie inzetten voor talentvolle sporters uit de stad.
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Joke Joanne Ellenkamp
Voormalig bestuurslid van Volkskracht Joke 
Ellenkamp is op 3 januari 2022 overleden. 
Joke wordt herinnerd als een betrokken 
bestuurder met een aanstekelijke 
schaterlach. Recht voor zijn raap, voor 
niemand bang en een sterk reflecterend 
vermogen. Als Joke een bijna genomen 
besluit in twijfel trok, was dat altijd reden er 
nog eens goed over na te denken. Vaak 
kwam er dan een ander, nog beter besluit 
tot stand.

Joke had een groot hart voor Rotterdam en 
de Rotterdammers. Als jonge vrouw zette zij 
zich al in voor de stad en haar mensen, 
bijvoorbeeld door mindervaliden mee op 
stap te nemen. Joke was een verbinder, een 
rol die ook naar voren kwam in de functies 
die ze bekleedde en haar grote kennis over 
Rotterdam. Zij was onder andere directeur 
van stichting Pameijer, gemeenteraadslid 
voor de PvdA (1994-2000), voorzitter van 
antidiscriminatiebureau Radar (2006-2013) 
en bestuurslid van het Rotterdams Centrum 
voor Theater. Mensen aan de rand van de 
samenleving hadden bij Joke een streepje 
voor. Zij zette zich ook in voor de LHBTIQ+-
gemeenschap, migranten en vrouwen. 

Toen eenmaal duidelijk werd dat Joke 
ongeneeslijk ziek was, weigerde ze bij de 
pakken neer te zitten. In plaats van overal 
een stap terug te doen, koos zij voor wat 
nog wél kon en werd zij tot groot geluk van 
Volkskracht de nieuwe secretaris binnen het 
bestuur. Bij het jaardiner van 2018 maakte 
Joke bekend dat zij haar functies neer zou 
leggen en dat zij met haar partner naar 
Winterswijk zou verhuizen. Daar gaf zij zich 
over aan muziek en keramiek. Ze heeft het 
daar tot aan haar overlijden geweldig naar 
haar zin gehad.

Joke was bestuurslid van Volkskracht van 
2006 tot 2018. Zij was bestuurslid voor 
sociale projecten en vormingswerk. Van 
2016 tot haar vertrek was zij tevens 
secretaris. Zij heeft in die hele periode haar 
kennis, netwerk en tomeloze energie voor 
Volkskracht ingezet en ons laten zien dat zij 
haar zorgen voor de meest kwetsbaren in 
onze stad telkens weer kon omzetten in 
daden. Volkskracht is haar veel dank 
verschuldigd.

In memoriam

• Traditiegetrouw heeft het bestuur van Stichting Bevorde-
ring van Volkskracht besloten tot het doen van een 
drietal kerstgiften, dit jaar aan Stichting Loods 24 / Joods 
Kindermonument, die onder meer de plaatsing van 
Stolpersteine verzorgt, aan Centrum voor Dienstverle-
ning / de Straatdokter, die toegang tot zorg voor dak- en 
thuislozen waarborgt en aan Stichting Dental Care for 

Homeless People Foundation, een stichting die tand-
heelkundige zorg biedt aan mensen die daar geen geld  
of goede verzekering voor hebben. Er is op pagina 17  
een artikel gewijd aan het werk van laatstgenoemde 
stichting. 

Bestuurszaken 2021/2022
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Tja, waarde lezer, ongetwijfeld gaan uw 
 gedachten bij het zien van de woorden ‘nieuwe 
normaal’ naar het post-coronatijdperk. Een 
tijdperk waarin wij tot onze grote blijdschap 
weer zien dat, na de lange coronastilte, 
 Rotterdammers weer meer met elkaar organise-
ren, het aantal podiumkunsten-aanvragen stijgt 
en wij als Volkskracht*-bestuurders gelukkig 
weer fysiek kunnen vergaderen en bij aan-
vragers langs kunnen. 
 
Maar nee, met ons nieuwe normaal doel ik op  
de wijze waarop Volkskracht, na zo’n 100 jaar 
vooral in stilte te hebben geacteerd, steeds meer 
naar buiten treedt, zelf op zoek gaat naar 
initiatieven die een steun in de rug kunnen 
gebruiken, Rotterdammers vraagt om mooie 
plannen te maken en om verzoeken om 
bijdragen in te dienen. 
 
Dat was vroeger wel anders. Willem Burger 
schreef bij de oprichting van Volkskracht op 
7 november 1923 dat het zijn wens was dat alle 
giften die Volkskracht nog tijdens zijn leven  
zou doen, anoniem moesten blijven. En het  
was pas in 1973 dat Volkskracht via onze vierde 
voorzitter, Govaert Kok, voor het eerst naar 
buiten trad, met het schrijven van een artikel 
over Volkskracht in het Rotterdams Jaarboekje 
ter ere van ons 50-jarig bestaan.
 

Inmiddels is het 2022 en bevinden wij ons in 
een ronduit rumoerige tijd, of zoals de jeugd  
van tegenwoordig zegt: episch. Daarom is 
volkskracht en verbinding voor en tussen 
 Rotterdammers nog harder nodig dan anders.  
Of het nu gaat om patiënten van de straattand-
arts, de ISK-scholieren die naar een wedstrijd 
van Feyenoord kunnen, het steeds groter 
wordende O. festival of een toneelstuk van 
Theater Mooi Weer. 

Meer zichtbaarheid van Volkskracht (en als 
hopelijk gevolg meer verschillende aanvragers) 
kan bijdragen aan de volkskracht van alle 
Rotterdammers. Vele Rotterdammers kennen 

Ons nieuwe normaal

*  Hiermee bedoel ik Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde stichtingen. De gelieerde stichtingen zijn enerzijds 
stichtingen waar de bestuurders een personele unie vormen met het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht 
en anderzijds stichtingen waarvan de bestuurders worden benoemd door Stichting Bevordering van Volkskracht, en 
waarvan de jaarrekeningen door de Stichting Bevordering van Volkskracht worden goedgekeurd. De gelieerde stichtingen 
zijn de afgelopen decennia opgericht en aangesloten bij de Volkskracht-familie.
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Volkskracht en weten Volkskracht te vinden, 
maar voor even zovele (en niet minder belang-
rijke) Rotterdammers geldt dat nog niet. En dat 
moet anders.
 
Volkskracht mag en moet immers gezien 
worden. 2023 wordt daarom een Volkskracht-
jaar. Volkskracht viert haar eerste eeuw, en dat 
mag de stad weten! Ons nieuwe normaal.
 
Daarom zullen in 2023 verschillende activitei-
ten plaatsvinden, waar alle Rotterdammers  
van kunnen profiteren; ook Rotterdammers  
die Volkskracht bij het ter perse gaan van dit 
jaarverslag nog niet kennen. En om dat te 
bereiken zal Volkskracht komend jaar op 
verschillende manieren van zich laten horen. 
Volkskracht voor alle Rotterdammers! 

De aftrap wordt in het voorjaar van 2023 gedaan 
door de jeugd: een schrijfwedstrijd voor de 
groepen 6 van alle Rotterdamse basisscholen.

Maar zover is het nog niet. Dit jaarverslag ligt 
voor u om terug te kijken, om te zien wat een 
energie en volkskracht er in Rotterdam is, wat 
Rotterdammers met opgestroopte mouwen 
weer hebben bereikt en waar Volkskracht  
aan heeft mogen bijdragen. En de uitgelichte 
projecten zijn dan nog maar een fractie van  
de honderden aanvragen die het afgelopen jaar 
zijn ingediend en door Volkskracht zijn 
gehonoreerd. 

Mede namens de bestuursleden van de gehele 
Volkskracht- familie wens ik u veel leesplezier 
en wij hopen u het komend jaar op een of meer 
van de 100-jaar-Volkskracht-activiteiten te zien. 
 
Jacqueline C.A.T. Frima
Voorzitter
Stichting Bevordering van Volkskracht
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Ruim vierduizend 
poppetjes vaderlandse 
geschiedenis

Wat begon als een leuk idee om een jonger publiek naar de ruïne 
van Brederode te trekken, is tot een volwaardige expositie over de 
vaderlandse geschiedenis uitgegroeid. En mede dankzij fondsen als  
de J.E. Jurriaanse Stichting kon de expositie neerstrijken in Museum 
Vlaardingen. Geschiedkundig uiterst belangrijke grond, stellen Rob 
Kortekaas en Angelique Schipper. Zij hebben zich voor de gelegenheid 
uitgedost als het historisch echtpaar Johan Wolfert van Brederode en 
Anna Johanna van Nassau Siegen. Samen bedachten zij de expo: ‘In 
Vlaardingen begint de geschiedenis van het huidige Nederland.’

Tweeduizend van de in totaal vierduizend 
Playmobilpoppetjes staan netjes in het gelid. 
Soldaten te paard, voetvolk, mannetjes op 
schepen in een provisorische haven, een volkje 
verschanst in een fortificatie. We kijken naar 
de Slag om Vlaardingen, die in werkelijkheid 
plaatsvond op 29 juli 1018. Dat is de dag waarop 
Graaf Dirk-III van West-Frisia met zijn minuscule 
troepenmacht het immense leger van Hendrik II, 
keizer van het Heilige Rooms-Duitse Rijk, in de 
pan hakt.
 De overwinning van Dirk-III markeert de 
afscheiding van het Rooms-Duitse rijk en het ont-
staan van het graafschap Holland. En dat vormt 
de basis van het Koninkrijk der Nederlanden zoals 
we het nu kennen.

De Slag om Vlaardingen is het imposante sluitstuk 
van de expositie Strijd om Vrijheid. De tentoon-
stelling trapt af met koning Willem-Alexander en 

koningin Máxima in de Gouden Koets en met 
Paleis Noordeinde, waarin we de acht koningin-
nen zien staan die ons land heeft gekend. Via 
welbekende ankerpunten als de Slag bij Waterloo, 
de moord op de gebroeders De Wit en de moord 
op Prins Willem van Oranje toont het de vader-
landse geschiedenis in omgekeerde volgorde.  
Met dus die slag onder de rook van Rotterdam  
als grande finale.
 En dat alles in Playmobil.

Jonger publiek
Twaalf grootse gebeurtenissen uit de vaderlandse 
geschiedenis vertellen het verhaal van dat kleine 
opstandige Holland. Of nou ja, elf gebeurtenissen 
die iedereen wel kent uit de geschiedenis boeken 
én een moord in een Vlaardings wc-hokje. 
Waarom dat in de expositie thuishoort, naast 
gewoon een vreemde gebeurtenis te zijn?
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Angelique haalt haar schouders op alsof iedereen 
op de hoogte zou moeten zijn van het belang van 
deze toiletmoord: ‘De hertog van Lotharingen, die 
onder het volk bekend is als Godfried-III met de 
bult, lijft ergens in de elfde eeuw het graafschap 
van Holland weer in bij zijn rijk, waardoor we dus 
onze onafhankelijkheid alweer snel verliezen. Als 
Godfried op bezoek is in Vlaardingen, wordt hij 
tijdens een bezoek aan het gemak – een wc was 
toen nog een ruimte die uit de muren van een 
woning of kasteel stak met een opening aan de 
onderkant, je poepte letterlijk in de vrije ruimte – 
met een lans in zijn kont gestoken en overlijdt. En 
deze moord zet de bevrijding van het graafschap 
Holland in gang.’

De vondst om duizend jaar geschiedenis van 
Nederland in meer dan vierduizend Playmobil-
poppetjes te tonen, komt van Rob: ‘De gemid-
delde leeftijd van de bezoekers van de ruïne lag 
nogal hoog. Dus ik zat te denken wat we konden 
doen om meer kinderen te trekken en hen gelijk 
te interesseren voor de vaderlandse geschiede-
nis. Al snel kwam ik op speelgoed uit. Lego was 
te duur om te gebruiken, de hoeveelheid blokjes 
en poppetjes die ik daarvoor nodig had, was 

onbetaalbaar. Dus ik kwam uit op Playmobil. 
Maar Playmobil heeft uit principe geen soldaten 
in de collectie. Dus heb ik alle poppetjes en hun 
attributen los bij elkaar moeten verzamelen. 
Alleen Willem-Alexander en Máxima zijn een set 
die je kunt kopen in de winkel, net zoals Napoleon 
te koop is zoals je hem in de expositie terugziet. 
Ik vond het overigens wel heel tof om het zo te 
doen. Ik kon daardoor alle scenes echt helemaal 
maken zoals ik ze voor ogen had. En deze manier 
van werken had nog een voordeel: door oude 
poppetjes te gebruiken en er zelf de aankleding 
bij te zoeken, kon ik de kosten beperkt houden.’

Op de ruïne van Brederode, waarvan het echtpaar 
lang samen het beheer gevoerd heeft, bleken 
ze een gouden vondst te hebben gedaan. Het 
liep storm. ‘Zelfs als je rekening houdt met 
corona, was het een doorslaand succes’, stelt 
Rob trots. ‘De ruïne is heel open, dus wij konden 
langer openblijven dan andere attracties. We 
waren op sommige momenten het enige uitje 
dat überhaupt mogelijk was.’ Maar zelfs zonder 
dat ‘voordeeltje’ mee te rekenen, was de opzet 
geslaagd. ‘We hebben niet eerder zo veel kinderen 
op de ruïne gehad.’

Rob: ‘Angelique bedacht de scenes die we moes-
ten uitbeelden en ik bouwde ze vervolgens. In het 
eerste jaar beperkten de scenes zich nog tot het 
verhaal van de familie van Brederode zelf. Maar 
het verhaal van de familie van Brederode is nauw 
verbonden met dat van de koninklijke familie. 
Dus toen we het tweede jaar ingingen met deze 
tentoonstelling hebben we het verhaal breder 
 getrokken en ging het over de geschiedenis van 
ons land als geheel.’

‘En wat ik het allermooiste vind: 
het succes van de expositie op 
Brederode blijkt zich inderdaad 
te vertalen naar andere plekken.’ 
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Reizende expositie
Uiteindelijk blijft de tentoonstelling twee jaar 
op Brederode staan. Angelique: ‘Ik wilde niet 
dat al die poppetjes vervolgens weer in hun 
dozen zouden verdwijnen. Dus het idee was er 
een film van te maken. Tijdens mijn zoektocht 
naar  subsidies, vroeg iemand van het Fonds 
Schiedam-Vlaardingen me: “Waarom bel je niet 
naar Museum Vlaardingen? Dit lijkt me wel wat 
voor hen.” Nou, een nieuwe expositieplek was 
natuurlijk nog veel beter dan een film.
 Dus ik belde met het museum en zij waren 
direct net zo enthousiast als wij. Met museum-

directeur Léanne Selles hebben we fondsen 
aangeschreven, die broodnodig zijn om zoiets 
als dit te kunnen realiseren. Al vrij snel waren we 
zover dat we konden opbouwen. En wat ik het 
 allermooiste vind: het succes van de expositie op 
Brederode blijkt zich inderdaad te vertalen naar 
andere plekken. Ook hier in Vlaardingen is het 
een hit.’
 Angelique en Rob zijn er inmiddels zelfs van 
overtuigd dat dit verhaal in deze vorm in elk 
 museum in ons land een plek verdient. Het gaat 
over de geschiedenis van ons land, en die zou 
 iedereen tot zich moeten nemen. ‘Helaas is dat 
niet vanzelfsprekend’, merkt Rob op. ‘We ontdek-
ken door deze expo dat heel veel mensen geen 
idee hebben hoe ons land ontstaan is. Eeuwig 
zonde, want het verleden heeft ons gevormd. Als 
land, als volk. Wie de eigen geschiedenis snapt, 
snapt ook het heden beter.’

Het verhaal gaat verder…
Mocht het lukken de expositie verder te laten 
reizen door het land, dan wil Angelique het 
 verhaal wel een stuk uitbreiden: ‘Onze geschie-
denis heeft ook invloed op onze toekomst. We 
stoppen het verhaal nu feitelijk in 1830, met 
de afscheiding van België. Maar we besteden 
daarmee totaal geen aandacht aan de industriële 
revolutie en de dramatische gevolgen die de 
industrialisatie inmiddels heeft op het milieu. Dat 
is een actueel thema dat ik graag wil toevoegen 
aan het verhaal.’
 Waarom? Ze kijkt welwillend en besluit: ‘Aan 
de ene kant omdat dit hoort bij het verhaal van 
ons land, maar ook om te bewijzen hoe belangrijk 
geschiedenis is. Zo maken we de cirkel van het 
verhaal van Holland namelijk mooi rond. De naam 
Holland is een afgeleide van houtland. Als Dirk-III 
in 1018 het Rooms-Duitse leger verslaat, bestaat 
ons land nog vooral uit bos. In het onafhankelijke 
graafschap worden vervolgens de eerste stappen 
gezet naar een agrarische toekomst. Dat komt 
erop neer dat we ons land massaal ontbossen. 
Van het oorspronkelijke bos in ons land is niets 
meer over, alle bos dat we nu kennen is opnieuw 
aangeplant. De winst van Dirk-III vormt dus 
eigenlijk ook het begin van de milieuproblemen 
die sinds de industriële revolutie alleen maar gro-
ter en nijpender geworden zijn. En die problemen 
kunnen we niet langer voor ons uit schuiven.’
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Het doel: tandheelkundige zorg voor mensen die daar geen 
geld of goede verzekering voor hebben. Ze krijgt dak- en 
thuislozen, verslaafden en mensen zonder verblijfsvergunning 
in haar stoel. Maar ook mensen in financiële nood. Haar werk 
als straattandarts is bittere noodzaak, zo blijkt als Didi Landman 
op haar computer een serie foto’s laat zien van gebitten in 
erbarmelijke staat.

Didi werkt in een groepspraktijk in Hillegersberg 
maar elke donderdagmiddag is ze te vinden in 
het Erasmus MC, waar ze bij Tandartsenpraktijk 
010 mensen in financiële nood helpt. Ze doet het 
voor nop. Uit liefde voor haar vak, maar bovenal 
om mensen een tweede kans te geven in het 
leven met een nieuwe glimlach. Want ze weet het 
zeker: ‘Een goed gebit is je eerste stap naar succes 
in onze maatschappij. Dat kan ik hen geven en dat 
is heel dankbaar werk. Maar ik kan dit alleen doen 
dankzij giften die ik krijg. En dankzij Volkskracht, 
mijn grootste financiële steun. Want ook al betaal 
ik mezelf niet uit en neem ik vrij van mijn eigen 
praktijk om deze mensen te helpen, ik heb wel 

hoge kosten. Ik moet mijn assistenten en alle 
 materiaal betalen. Een behandeling kost gemid-
deld tussen de 1500 en 2000 euro; zo slecht zijn 
al die gebitten die ik onder ogen krijg.
 De meeste gebitten zijn helaas niet te redden. 
Ik ben vooral bezig met tanden en kiezen trekken, 
plaatjes maken en protheses aanmeten. Ik doe de 
voorkant altijd als laatste, want dat is het meest 
gezichtsbepalend. Als ik daarmee begin, zie ik 
sommige patiënten niet meer terug voor de rest 
van hun behandeling. Eerst alles eruit halen wat 
ziek is, dan de kiezen vernieuwen en daarna de 
voortanden. En dan stappen ze met een stralende 
lach uit mijn stoel.’

Een tweede kans met 
een nieuwe glimlach
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Gemeenschapskunde
Didi is geboren in Zuid-Afrika. Ze studeerde tand-
heelkunde op de Universiteit van Stellenbosch. 
Daar kwam ze in aanraking met het vrijwil-
ligerswerk dat ze in Nederland voort gezet heeft. 
‘Het vak heette gemeenschapskunde en het idee 
was dat wij studenten het land in trokken om 
mensen te helpen die geen toegang hadden tot 
tandheelkundige zorg. We gingen met de trein en 
met de bus en stopten in the middle of nowhere. 
We hadden een uitklapbare stoel en verder niets. 
Onze materialen konden we niet steriliseren dus 
we maakten ze zo goed en zo kwaad als het ging 
schoon. Het verhaal dat we er waren, ging als 

een lopend vuurtje en van alle kanten kwamen er 
mensen aan om geholpen te worden. Ik herinner 
me dat we ook toen veel kiezen trokken, maar 
bijvoorbeeld ook kinderen met gaatjes die we 
hielpen met vullingen die fluoride afscheidden om 
tandrot te stoppen. Ik heb nog een foto waarop je 
mij ziet, terwijl ik een kies trek bij iemand. Op de 
achtergrond loopt een ezel voorbij in het stoffige 
landschap. Ik vond het heel bijzonder dat we deze 
hulp konden bieden, en dat alles georganiseerd 
door mijn universiteit.’
 Toen ze naar Nederland kwam, schrok ze 
zich rot. Een rijk land maar toch zoveel mensen 
die geen toegang hebben tot goede zorg. Sinds 
tandzorg in 2006 uit het basispakket verdween, 
zijn er in ons land bijna anderhalf miljoen mensen 
die nooit meer naar de tandarts gaan. ‘Terwijl een 
goed gebit zo belangrijk is. Ik had eens een stoere 
man in mijn praktijk die voor de spiegel stond 
en begon te huilen toen hij de nieuwe voortand 
zag die ik hem aangemeten had. Niemand mag 
verstoken blijven van deze vorm van zorg.’

Bewaking
Daarom stak Didi haar vinger op toen de enige 
Rotterdamse straattandarts, de heer Rooijakkers, 
met pensioen ging. ‘Ik heb in Afrika al ervaren hoe 
belangrijk een goed gebit is voor de eigenwaarde 
van mensen. Deze zorg is echt noodzakelijk.  

Sinds tandzorg in 2006 uit  
het basispakket verdween, zijn 
er in ons land bijna anderhalf 
miljoen mensen die nooit meer 
naar de tandarts gaan.
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Ik deed het eerst vanuit mijn eigen praktijk, maar 
na een paar incidenten ben ik terechtgekomen 
in het Erasmus MC. Ik draaide daar al af en toe 
spoeddiensten en vond daar de bewaking die 
nodig is om dit werk te doen.’
 Dat klinkt heftig, maar is wel verklaarbaar 
bagatelliseert ze haar eigen opmerking: ‘Ik zie 
patiënten die op straat leven, verslaafd zijn, lijden 
aan psychische stoornissen als schizofrenie. 
Sommigen zijn wat onberekenbaar soms. Ik heb 
patiënten gehad die door het lint gingen omdat er 
voor een behandeling meerdere afspraken nodig 
waren. Ik krijg veel mensen die boos zijn. Op de 
regering die niet voor hen zorgt, op de samenle-
ving die ze in de steek laat, op mensen door wie 
ze genegeerd worden op straat. Maar ik heb net 
zo goed mensen die zomaar niet op komen dagen 
omdat het mooi weer is, of omdat het regent. Of 
om weet ik wat voor reden. Dat is moeilijk vol 
te houden tussen je eigen patiënten in je eigen 
praktijk. Ook voor hun rust en veiligheid is het 
goed dat ik ergens anders werk als ik het werk van 
straattandarts doe.’

Schrijnend
Haar stichting Dental Care for Homeless People 
Foundation is klein, maar Didi is ermee in  
staat heel veel mensen te helpen. Aanmeldingen 
komen in principe binnen via het Centrum voor 
Dienstverlening van de gemeente: ‘De begelei-
ders weten me allemaal te vinden. Ik krijg gemid-
deld vier nieuwe patiënten per week binnen. Maar 
ook via Facebook weten mensen me te vinden. Ik 
kan de aanmeldingen niet aan, maar ik kan ook 
niet vaker werken als straattandarts; dat kan ik 
financieel niet bolwerken.’
 Er zijn op dit moment geen andere tandartsen 
die mee willen draaien. ‘Omdat het werk zo zwaar 
is’, denkt Didi. ‘Je moet er wel tegen kunnen. Aan 
het eind van die donderdagmiddag ben ik kapot. 
Zowel fysiek als mentaal. Ik hoor de vreselijkste 
verhalen en die kan ik niet loslaten. Zoals het ver-
haal van een Somalische vluchteling die zijn hele 
leven quad gekauwd heeft en geen tand meer in 
zijn mond had. Een patiënt die langskomt omdat 
zijn prothese niet zo lekker meer zit en als ik dan 
kijk blijkt die in vijf stukken gebroken te zijn. De 
jongeman die uit huis geplaatst was, zonder werk 
kwam te zitten en niet meer rondkwam. Ik moest 
al zijn tanden en kiezen trekken en een prothese 
maken. Maar hij reageerde slecht op de narcose. 
Zijn gezicht was helemaal opgezwollen en hij 
moest drie maanden op het kunstgebit wach-
ten. Het meisje zonder geld dat door een Red 
Bull-verslaving een mond vol rotte tanden had en 
al vijf jaar niet meer zonder pijn kon eten. Maar 
ook de eigenaar van een zaak die failliet ging, 
zijn huwelijk stuk zag gaan en aan de drank was 
geraakt. Wat ik elke donderdag merk: hoe dun de 
lijn is tussen wel of niet in de problemen raken. 
Het kan ons allemaal overkomen als de bal voor 
jou net de verkeerde kant op valt. Die mensen 
kunnen helpen, houdt mij op de been.’

Alle beetjes helpen
Om iedereen goed te kúnnen helpen, heeft Didi 
continuïteit nodig. Vaste bijdragen aan haar stich-
ting zodat ze zeker weet wat ze kan doen in een 
jaar. ‘Het is lastig plannen als ik niet zeker weet 
hoeveel behandelingen we kunnen uitvoeren. 
Maar alle beetjes helpen, hoor. Zo krijg ik nu bij-
voorbeeld steun in de vorm van tandenborstels en 
tandpasta, die ik mee kan geven aan patiënten. En 
ja, dat is nodig. Ik zie soms tandenborstels, daar 
durf ik de vloer nog niet mee schoon te maken. 
Zo vies en verweerd. Ik zag patiënten soms na 
een paar jaar opnieuw en dan is alles weer kapot. 
Dan is iets relatief kleins als een tandenborstel en 
tandpasta krijgen al een groot gebaar.’
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Hans Blik staat op het dak van het Groothandelsgebouw. Het is de dag 
voor het O. festival van start gaat en een paar verdiepingen onder hem 
is het een drukte van belang om de laatste punten op de i te krijgen. 
Morgen kan de festivaldirecteur de vruchten plukken van maanden 
keihard werken voor de eerste postcorona-editie van zijn muziekfeest. 
Rotterdam wordt tien dagen ondergedompeld in een wilde variëteit aan 
opera’s. Van kleine huiskamerconcerten tot megaproducties waarbij 
een compleet strand is nagebouwd. Hij beziet de skyline en glimlacht 
tevreden: deze stad is een geweldig decor om opera in al zijn pracht te 
laten stralen.

Het O. festival is de opvolger van de Operadagen. 
De laatste keer dat het festival onder die naam in 
de boeken stond, was 2020. ‘De corona-editie’, 
noemt Hans die. ‘Na deze vijftiende editie waren 
we eraan toe onze naam te veranderen. Het 
woord opera is voor veel mensen een drempel: 
zij denken aan de klassieke negentiende-eeuwse 
vorm met gekostumeerde zangers die lange 
 dialogen zingen in het Italiaans of Duits. Moeilijk 
te verstaan en dus lastig te volgen. Wij willen 
juist voorbij dat beeld laten zien wat allemaal 
nog meer het stempel opera kan hebben. En ja, 
daarmee hopen we ook een publiek te bereiken 
dat jonger en diverser is dan wat er gemiddeld op 
opera afkomt.’

Scherpere keuzes 
en kwetsbare 
voorstellingen

Hans Blik
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Want waarom zouden jonge mensen, mensen 
vanuit alle culturele achtergronden en vanuit alle 
lagen van de bevolking niet van opera kunnen 
houden? Je moet ze alleen wel zien te bereiken en 
dat doe je niet met een traditionele programme-
ring. ‘Bij het festival hebben wij een  eclectische 
kijk op opera, die verder gaat dan westerse 
muziektradities. Wij kijken ook nadrukkelijk naar 
Oosterse en Arabische muziek en we kijken naar 
de verhaal- en verteltraditie. Volgens ons is opera 
vooral “het vertellen van een verhaal door zang” 
en aan die definitie meten we alle voorstellingen 
af die we brengen en dan is er een veel breder 
aanbod neer te zetten dan alleen die klassieke 
vorm van opera.’

Rotterdamse saus
De keuze om zo’n brede definitie te gebruiken, 
heeft ertoe geleid dat het O. festival zowel 
nationaal als internationaal een rol heeft gekregen 
in het vernieuwen van opera als genre. ‘Wij 
zoeken randjes op en maken het genre actueel. 
We beginnen nieuwe tradities en we interprete-
ren de oude tradities opnieuw. En die zoektocht 
past ook wel bij de oorsprong van ons festival. 
Alleen in Amsterdam was er een operahuis. 
Nadat Rotterdam culturele hoofdstad van Europa 
was geweest in 2001, rees de vraag: wat kan 
Rotterdam met opera doen? De fondsen om ook 
hier een operahuis te ontwikkelen en vervolgens 
te programmeren, waren er niet.’ Het moest dus 
een andere vorm worden, eentje die ook past bij 
het culturele landschap van de havenstad. Al snel 
kwam het idee van een festival: een bundeling 
grote en bijzondere voorstellingen die gespeeld 
worden op allerlei verrassende plekken in de stad. 
Hans: ‘Dat was de Rotterdamse saus die over 
opera werd uitgeschonken.’ 

En die saus zorgt ervoor dat het genre als vanzelf 
toegankelijker wordt. Het Eiland van Brienenoord 
of een buurthuis in de Tarwewijk is nou eenmaal 
laagdrempeliger dan een traditioneel theater. ‘De 
stad als decor kiezen, was geboren uit noodzaak, 
maar het is al snel uitgegroeid tot hét middel 
om opera die bredere aandacht te geven. En dat 
werkt twee kanten op trouwens, want we vinden 
hierdoor ook makkelijker de verhalen uit de stad. 
Onze inspiratie zit in de wijken en in de mensen 
die daar wonen. Rotterdam biedt de input voor 
crossovers met andere genres, culturen en 
muziekstijlen, die wij tijdens het O. festival een 
internationaal podium willen en kunnen geven. 
Dat is de kracht van onze aanpak én de kracht  
van deze stad.’

Scherpere keuzes
De vernieuwing die het festival tijdens de corona-
crisis doorgevoerd heeft, is niet tot de naam-
geving beperkt gebleven. ‘Wat blijkt als je je naam 
verandert? Dat je meer gaat leven naar de nieuwe 
naam die je gekozen hebt. We zijn scherpere 
keuzes gaan maken dan we in het verleden deden 
en er zijn allerlei nieuwe formats ontstaan. We 
wilden de beleving van verschillende soorten 
voorstellingen op het festival centraal stellen. Je 
komt een dag naar het festival en ontdekt wat er 
allemaal onder de term opera te scharen is. Het 
is een ontdekkingstocht langs alles wat mogelijk 
is en die tocht vormt de kern van onze program-
mering. Door zo naar ons festival te kijken, lukte 
het ons ook om onvermoede vernieuwingen door 
te voeren.
 Een goed voorbeeld hiervan is het besluit 
publiek deelgenoot te maken van onze expe-
rimenten. Een nieuw format zie je normaal 
gesproken pas als het getest en goed bevonden 
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is. Wij programmeren de experimenten zelf onder 
de noemer O. lab. Het publiek ziet een prototype, 
een ruwe versie die soms nog niet af is. En de 
maker gaat in gesprek met het publiek over zijn 
of haar idee. Het publiek denkt dus mee met het 
eindproduct. Spannend, want de maker moet zich 
kwetsbaar opstellen, maar ook waardevol want 
je krijgt feedback die je kunt verwerken in de 
definitieve voorstelling.
 Ook First Dates is zo’n nieuw format. Hierin 
brengen we muzikanten van verschillende genres 
op het podium voor het eerst bij elkaar. Live. Ze 
hebben elkaar wel al ontmoet, maar ze hebben 
niet eerder met elkaar gespeeld. Dat lukt of dat 
lukt niet, maar die beleving is onderdeel van de 
performance. En het levert spannend theater op. 
Voor de makers én voor het publiek.’

Steeds beter
Editie 2022 is uitbundiger dan ooit. Het eufori-
sche gevoel dat er weer opgetreden mag worden, 
dat de stad weer overspoeld kan worden met fes-
tivals, is tastbaar in Hans’ aanstekelijke enthou-
siasme. ‘We zien een explosie aan nieuw werk en 
we zien een nieuwe generatie makers opstaan die 

uitgesproken werk maakt. Wij kunnen dat nu voor 
het eerst weer laten zien, mede dankzij fondsen 
als Volkskracht die ervoor zorgen dat wij deze 
geweldige programmering kunnen maken en al 
dat moois los kunnen laten in de stad.
 Je voelt dat mensen reikhalzend uitkijken naar 
al die culturele uitingen die door corona zo lang 
niet mogelijk waren. Het hangt als een tinteling 
in de lucht. Ik zeg altijd dat kunst en cultuur bij 
ons leven horen, maar nu is het haast tastbaar. 
Wij kunnen er met ons festival voor zorgen dat zo 
veel mogelijk mensen ermee in aanraking komen, 
omdat we tijdens ons festival met allerlei andere 
partijen in de stad samenwerken.’
 Of daarmee de drempel inderdaad geslecht 
wordt en een steeds diverser publiek van opera 
geniet? Hans laat zijn blik over de stad glijden en 
kiest zijn woorden zorgvuldig. ‘Steeds beter’, stelt 
hij dan. ‘Maar nog niet voldoende. Er zijn nog zo 
veel mensen in de stad die nauwelijks met kunst 
en cultuur in aanraking komen en er is nog zo’n 
groot gebrek aan podia om mensen te bedienen 
die met zang, dans en muziek bezig willen zijn. Er 
is nog een wereld te winnen. Daarom hebben we 
ook de ambitie om meer continu te gaan werken 
en een nog duurzamere verbinding met de stad  
te hebben. Door het jaar heen met gezelschap-
pen in de wijken samenwerken en dan met elkaar 
toewerken naar een grote stadsopera tijdens ons 
festival.’ Hij glimlacht. Een mooi idee om uit te 
werken, maar eerst even genieten van het festival 
dat voor de deur staat. Hans is eraan toe. Het 
publiek is eraan toe. En ook de stad is er weer  
aan toe te bruisen als nooit tevoren.

‘Je komt een dag naar  
het festival en ontdekt wat  
er allemaal onder de term  
opera te scharen is.’
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Elke twee weken is er een lunch in inloophuis De Brug. In het pand aan 
het water van Delfshaven kan iedereen aanschuiven en mee-eten. 
Voorheen moest je er een kleine bijdrage voor betalen, maar dat is na 
de coronacrisis afgeschaft. ‘Het leven wordt steeds duurder en zelfs een 
kleine bijdrage is voor veel mensen al een probleem.’ Aan het woord is 
Margreet Heij, de enige betaalde kracht bij De Brug. ‘Het is mooi dat we 
met behulp van fondsen als Volkskracht toch dit belangrijke werk kunnen 
blijven doen.’

De mensen die aanschuiven voor de lunch zijn blij 
met de afleiding en de aanspraak die ze vinden 
in het inloophuis. ‘Ik kom al 25 jaar bij De Brug’, 
vertelt vaste bezoeker Rina. ‘Op de vorige locatie 
aan de Mathenesserlaan kwam ik al. Elke dag 
als ze open waren. Ik word volgend jaar tachtig. 
Hier ben ik altijd welkom.’ Rina is net uitgegeten 
en loopt door de ruimte aan de Aelbrechtskolk, 
in het hart van Delfshaven. Ze is vrolijk en praat 
honderduit. ‘Niet dat ik eenzaam ben, hoor, al is 
mijn man acht jaar geleden overleden. Maar het is 
hier gewoon gezellig.’

Ze wijst naar een dame met roodgeverfd haar aan 
tafel: ‘Beppie daar op de hoek, komt al zeventien 
jaar. Gezellig, toch? Ik ga nooit naar de kerk, 
maar wel naar De Brug.’ Vrijwilliger Ivo, op een 
barkruk gezeten kijkt hij tevreden rond, vult aan: 
‘Alles komt hier binnenwandelen. Dat maakt het 
zo leuk, hier. Dat is wel minder geweest vroeger. 
Toen de Keileweg nog open was, kwam er ook 
minder goed volk. Dealers bijvoorbeeld, om een 
bakkie te halen. Het is een ontmoetingscentrum, 
dus we weigeren niemand.’

Nergens zo open  
en gastvrij als bij  
De Brug
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Rina schiet in de lach en trekt een zuur gezicht: 
‘Ja, allemaal leuk en aardig, maar ik was mooi mijn 
tas kwijt een keer. Die hadden ze gejat. Dat is 
wel echt veranderd, gelukkig. En het is echt een 
mooi pand waar ze nu zitten. Vroeger hadden ze 
de inlooplunch elke week, maar met corona is dat 
minder geworden. Tegenwoordig is het een keer 
in de twee weken. Maar ik kom altijd.’ Ivo snapt 
dat, merkt hij op: ‘Zo open en gastvrij als hier heb 
ik het nergens anders gevonden.’

Terwijl Rina vrolijk doorkletst, breekt Driss in het 
gesprek in. Hij komt pas sinds kort, maar slaat 
geen inlooplunch over. Vandaag maakt hij grapjes, 
lacht vaak en is uitbundig. Op de vraag hoe hij het 
in De Brug vindt, antwoordt hij met pretoogjes: 
‘De kerk, de moskee of de synagoge; ik kom er 
niet. Dit is mijn kerk. Hier ben ik op mijn gemak, 
dit voelt als tweede familie. Ik woon al twintig 
jaar in Delfshaven en op een dag sprak iemand 
me aan: “Jij mag ook komen.” Toen ging de hemel 
voor mij open’, grapt hij. ‘Allemaal lieve mensen 
die elkaar accepteren om wie we zijn.’
 Als Rina roept dat hij uit Turkije komt, rolt 

hij even met zijn ogen en zegt stellig: ‘Ik ben 
Rotterdammer dus. Boos word ik niet, hoor,  
op dat soort opmerkingen. Het is camouflage 
met een witte kleur. Ik kan niet boos worden op 
mijn moeder of op oude mensen. Ik zeg gewoon: 
“Je hebt gelijk.” Respect voor elkaar. Dat is 
belangrijk.’

Barmhartigheid
De buurtbewoners gaan een voor een de deur uit. 
Driss en Rina vertrekken ook, terug naar hun eigen 
leven. Als de vrijwilligers en missionair diaconaal 
werker Margreet Heij klaar zijn met opruimen, 
neemt Margreet afscheid van de vrijwilligers en 
schuift aan tafel. ‘Ik ben hier nog maar het kortst’, 
glimlacht ze. ‘Ik werk er een half jaar, in dienst 
van de Pelgrimvaderskerk aan de overkant van het 
water. Zij exploiteren dit inloophuis en ik ben de 
enige vaste kracht op het moment. We draaien 
vooral op vrijwilligers.‘ Ze kijkt om zich heen.
 ‘We willen dat dit een plek is waar iedereen 
geaccepteerd wordt en zijn of haar verhaal kan 
vertellen. Ongeacht waar je vandaan komt, je 
 geloof, huidskleur of wat ook. 
 De liefde die ik voor Jezus Christus voel, wil 
ik delen met mensen om ons heen. Ik wil me 
inzetten voor barmhartigheid en gerechtigheid en 
hulp bieden aan hen die geen helper hebben. Dat 
betekent voor mij dat ik er wil zijn voor mensen in 
de wijk. Een praatje maken, even niet in eenzaam-
heid zitten. Dat is ons doel. Dit is een wijk met 
problemen en het is niet altijd gemakkelijk voor 
de bewoners, maar je moet elkaar wel verdragen. 
Wij kunnen daar een beetje bij helpen en dat doe 
ik dus graag.’

Die hulp betekent present zijn. En dat uit zich op 
veel manieren. ‘Zo is er deze inlooplunch, maar 
er is meer. Op de dagen dat we open zijn, hebben 
we een creatieve ochtend, waarbij een kunste-
naar les komt geven. Er is op vrijdagmiddag een 
filmmiddag en een keer in de twee weken is er 
een huiskamerkerk. De mensen die vaak komen, 
weten ons gelukkig goed te vinden. Maar er zijn 
ook veel mensen in de wijk die niemand heb-
ben én de weg niet kennen. Hen willen we ook 
bereiken. Voor hen willen we ook van betekenis 
zijn. Er zijn meer mensen als Rina en Driss in de 
wijk. We moeten de wijk in én we moeten goed 
bereikbaar zijn als we hen willen helpen. Dus heb 
ik de afgelopen maanden geïnvesteerd in zaken 
als een deurbel, een telefoon en een mailadres en 
we gaan binnenkort met een bakfiets de wijk in, 
naar de mensen toe en bieden hen gratis koffie en 
een luisterend oor.’

‘De kerk, de moskee of  
de synagoge; ik kom er niet.  
Dit is mijn kerk.’
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Niets onder de oppervlakte
Margreet is nuchter: ‘Zonder fondsen kan een 
initiatief als De Brug niet bestaan. Wij moeten 
continu zoeken naar die manieren om er te zijn 
voor de buurtbewoners in de wijk. We hebben 
vrijwilligers en er zijn muzikanten en voorgangers 
die gratis willen komen. Dat is geweldig, maar 
desondanks maak je nog steeds kosten. Met een 
goed plan, blijven zoeken naar vernieuwende 
manieren om in contact te komen met mensen 
en zichtbaar te zijn, maken we van De Brug een 
bijzondere plek die onmisbaar is in de wijk.’
 Ze kijkt om zich heen naar de nu verder lege 
ruimte. Een schril contrast met de drukte van 
zojuist. ‘Ik vond het een mooie lunch vandaag. 
Goed bezocht en iedereen was rustig en gezellig. 
Dat is ook wel anders af en toe. De meeste 
bezoekers zijn recht voor hun raap, verwachten 
gezelligheid. Ze willen vooral wat aanspraak en 
een keer niet in hun eentje thuis staand aan het 
aanrecht eten. Je merkt daardoor dat er geen 
verborgen agenda’s zijn, er speelt niets onder de 
oppervlakte. Het lijkt iets kleins, zo’n lunch, maar 
het betekent veel voor de mensen die erbij zijn. 
Vandaag was de opkomst goed, zo’n tien à twaalf 
mensen. Soms is het minder. Nu de mensen, die 
voor de coronacrisis ook hier kwamen, ons weer 
bezoeken is het tijd om verder uit te bouwen. Dit 
is een inloophuis, dan wil je toch ook dat we altijd 
open zijn en het altijd vol zit? Daar moeten we 
nog wel aan werken: we kunnen er voor veel meer 
mensen zijn dan nu het geval is. Daarom trekken 
we ook de wijk in, om mensen te wijzen op het 

inloophuis. Met nog een collega erbij kunnen we 
al zoveel meer in en voor de wijk doen. Dat is hoe 
we ons aan meer mensen willen verbinden en 
voor de wijk meer van betekenis willen zijn.’

Margreet Heij
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Michelle Wilderom is nu vijf jaar directeur van North Sea Round Town, 
dat als randprogrammering van North Sea Jazz ontstond toen dat naar 
Rotterdam kwam. Inmiddels is ‘NSRT’ een op zichzelf staand, volwaardig 
jazzfestival dat elk jaar in juni en juli, de drie weken voorafgaand aan 
North Sea Jazz in Ahoy, de stad overneemt. ‘Wij brengen jazz naar de 
stad en zijn er voor iedereen, ook voor de bewoners die niet zo snel in 
aanraking komen met cultuur en live (jazz)muziek in het bijzonder.’

‘In 2005 kwam North Sea Jazz naar Rotterdam. 
De gemeente en Rotterdam Festivals wilden dat 
heel graag, maar voorwaarde was dat de stad 
er iets voor terug zou krijgen. Het idee kwam al 
snel op om samen met de horeca in de stad een 
programma te ontwikkelen. In dat eerste jaar 
waren er ongeveer vijftien optredens in evenveel 
horecazaken. Nu zeventien jaar later zijn we 
uitgegroeid tot een festival dat elk jaar met maar 
liefst 375 concerten de stad in vuur en vlam zet. 
Waar North Sea Jazz vooral jazz naar Ahoy brengt, 
brengt NSRT de jazz de stad in, we komen in de 
verste uithoeken van de stad.

Het mooie is dat we in al die jaren een behoorlijke 
transitie hebben doorgemaakt. Anno 2022 zijn we 
overal zichtbaar met een kwalitatief hoogstaand, 
omvangrijk en divers programma op wel 125 loca-
ties, ook in de publieke ruimte. Daarbij werken we 
samen met een groot aantal locatiepartners en 
veel concerten zijn gratis toegankelijk, dus echt 
voor iedereen. Je komt ons niet meer alleen tegen 
in het café om de hoek maar ook in winkelstraten 
en passages, stadsparken, kerken, ziekenhuizen, 
in de hal van het Centraal Station en in het open-
baar vervoer. Ook werken we samen met festivals 
als Keti Koti in Wijkpark Oude Westen, dat het 
einde van de slavernij in ons land markeert.’

Een verrijking van  
het culturele landschap  
in Rotterdam
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Speelruimte voor jong talent
‘Het is onze kernambitie om jonge toptalenten 
speelruimte en groeikansen te bieden én grote 
namen te presenteren. Dit doen we zo toegan-
kelijk mogelijk: je ontmoet sterren niet alleen op 
het podium van North Sea Jazz in Ahoy maar de 
kans is groot dat je hen in onze festivalperiode 
“zomaar” tegen het lijf loopt. Overal aanwezig 
zijn, is voor ons belangrijk. We noemen dat het 
Stads programma, een belangrijke programmalijn.

Toen we goed zichtbaar werden, nam de vraag 
toe. Ook gerenommeerde jazzpodia wilden met 
ons samenwerken. Dat was voor ons de kans 
om jonge toptalenten ook op de grote podia te 
krijgen en met hen op te trekken. Het aanbod 
kreeg daardoor (inter)nationale allure, want 
samen konden we internationale helden naar 
Rotterdam halen en hen programmeren samen 
met Rotterdamse namen. Die programmalijn 
is het Kernprogramma, omdat er een artistieke 
kernkwaliteit werd geborgd die inmiddels is 
doorgezet naar het hele festival. Buiten op straat 
en op bijzondere locaties.’

Sociaal-maatschappelijke insteek
‘Het sociaal-maatschappelijke dna heeft er bij ons 
altijd al ingezeten. Al snel trokken we nog dieper 
de stad in met op maat gemaakte concerten voor 
senioren en mensen met een indicatie, langs ver-
zorgingshuizen en de Huizen in de Wijk. Speciaal 
voor hen die niet als vanzelfsprekend de deur uit 
kunnen. Inmiddels bieden we deze doelgroepen 
nog veel meer mogelijkheden om deel te nemen 
aan NSRT. Dat komt samen in onze sociaal-
maatschappelijke programmalijn. We bedienen 
jong en oud en elke leeftijd ertussenin. Nu zijn 
er bijvoorbeeld ook workshops en optredens in 
Sophia kinderziekenhuis, detentiecentra, reva-
lidatiecentra en is er, in samenwerking met het 
Oogziekenhuis, het Klankconcert voor blinden en 
(slecht)zienden. Verder ontvangen we bij diverse 
programma’s nieuwe Rotterdammers waaronder 
vluchtelingen en statushouders, zodat ook zij op 
gastvrije wijze kennis kunnen maken met de stad 
en de vele (muziek)culturen. Ook zijn er muzikale 
Taaltrips voor jongeren van scholen uit Rotterdam 
Zuid om hun scope op de stad te verbreden.

De sociaal-maatschappelijke programmalijn is bij-
zonder geworden, met relevante programma’s en 
Volkskracht draagt daar enorm aan bij, mede door 
het fonds kunnen wij het festival laagdrempelig 
houden en bij “de Rotterdammer” brengen. Het is 
in mijn ogen een verrijking voor de mensen in de 
stad die normaal niet met jazz in aanraking zou-
den komen. Het mooiste vind ik dat Volkskracht 
ons het vertrouwen geeft dat wij het goede doen 
met hun bijdrage. We werken aan programmering 
die aansluit bij de doelstelling van Volkskracht en 
willen die versterken, uitbouwen en laten aanslui-
ten op de ideologie achter het fonds.’

Leemtes in de stad
‘Zonder de bijdrage van Volkskracht zou NSRT een 
schraler festival zijn. Natuurlijk kunnen we jazz in 
de stad brengen, maar de aandacht die wij heb-
ben voor de mensen met wie wij samenwerken en 
de mensen voor wie wij ons programma maken, 
is mogelijk mede dankzij het fonds. Belangrijk 
daarbij is dat NSRT “niet zomaar” acts boekt maar 
projecten ontwikkelt waarbij we optrekken met 
muzikanten, bewoners en de stad. Het festival 
daagt musici uit iets te doen voor de plek waar 
ze optreden. Dat is de toegevoegde waarde in 
ons programma die niet altijd financieel rond te 
krijgen is via kaartverkoop, maar wél van grote 
sociaal-maatschappelijk waarde is.

‘Het festival daagt musici  
uit iets te doen voor de plek  
waar ze optreden.’
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In zeventien jaar tijd heeft NSRT het culturele 
landschap in Rotterdam verrijkt via die toegan-
kelijkheid voor de inwoners. Mensen die beperkt 
zijn, ook in hoe weinig ze te besteden hebben, 
kunnen via ons genieten van muziek. Dat is 
meestal van langere duur, want we verbinden 
mensen aan ons. Zoals een oma en opa die hun 
kleinkind verloren hadden en troost vonden in 
een concert bij Sophia Kinderziekenhuis. Zij zijn 
trouwe bezoekers geworden van het festival. Ook 
hebben we een project met meervoudig gehandi-
capte musici die op speciaal aangepaste instru-
menten spelen. Wij kijken naar hun kwaliteiten en 
maken samen met hen een compositie. Begeleid 
door professionele musici komen zij tot een 
uitvoering op ons festival. 
 Het mooie is dat het spin-off heeft op andere 
festivals of congressen waar zij nu worden uitge-
nodigd om op te treden. Zo zijn zij een volwaardig 
onderdeel van NSRT en helpen we hen om naar 
buiten te treden zodat ook zij hun droom als 
muzikant vervuld zien.

Ik zie dit soort initiatieven als manieren om 
de leemtes in de stad op te vullen. Voor mij is 
dat het meest waardevolle dat we met NSRT 
bereiken. Die plekken vinden waar je geen muziek 
verwacht, maar waar het wel tot iets heel moois 
kan leiden. Dat soort leemtes zijn er veel en daar 
kunnen we iets unieks doen.’

Lef
‘Het vergt wel een andere manier van kijken naar 
je programmering. Een optreden voor duizend 
man op een plein in de stad is evident geslaagd. 
Maar een concert in een bejaardentehuis voor 
vijfenzeventig mensen, of een workshop voor 
vijftien jong gedetineerden. Is dat geslaagd? Waar 
meet je dat aan af ? Je moet het lef hebben kleine 
acts te willen brengen die voor individuen een 
verrijking van hun leven zijn, die zij de rest van 
hun leven met zich meedragen. Die bijdragen aan 
hun persoonlijke ontwikkeling en de invloed die 
zij vervolgens weer kunnen hebben op hun omge-
ving. We investeren in projecten voor een langere 
termijn dan de drie weken dat het festival er is. 

Wij zijn niet meer het kleine zusje of broertje van 
North Sea Jazz, wij zijn gelijkwaardig aan elkaar en 
vullen elkaar goed aan. Ik hoop dat North Sea Jazz 
nog lang onze partner in crime blijft en anders zijn 
wij nog steeds van grote betekenis voor de stad. 
We zijn verbonden én staan los van elkaar; we 
moeten onze eigen financiële boontjes doppen. 
North Sea Round Town is hét fringe van North 
Sea Jazz, maar is wel een autonoom festival, dat 
zelfstandig opereert met een eigen begroting, 
doelstelling, programma en projecten die we zelf 
ontwikkelen. En met een enorm publieksbereik.’

Michelle Wilderom
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Theatergezelschap Mooi Weer & Zo – in 2022 omgedoopt tot 
Theater Mooi Weer – zit in een onopvallend gebouw aan de Willem 
Buytewechstraat in Rotterdam. Het is een industrieel pand zoals er zovele 
zijn in deze stad. De glazen ramen zijn geblindeerd met zwarte gordijnen. 
Zelfs het naambordje naast de bel verraadt niet wat er hierbinnen 
gebeurt. En toch bevindt zich hier, verborgen achter deze façade, wel 
degelijk de open ruimte waarin het gezelschap momenteel het toneelstuk 
Slaaf speelt. Slaaf is een monoloog van een man die geleid wordt door 
verslavingen. En die persoon kan iedereen zijn, want zijn we niet allemaal 
wel ergens aan verslaafd?

Wie Slaaf komt kijken, krijgt voor aanvang een 
maaltijd en kan na afloop van de voorstelling 
blijven hangen voor een borrel. Nog voor de 
eerste gasten komen, zitten acteur Edouard Kain 
en regisseur Lynn Schutter in het keukentje achter 
de bar en reflecteren op deze voorstelling die ook 
henzelf raakt en aan het denken zet. ‘Het gezel-
schap ontstond ruim acht jaar geleden’, vertelt 
Edouard. ‘Inmiddels maken we vijf stukken per 
jaar en voor elke voorstelling vragen we subsidie 
aan.’

Lynn springt in: ‘Zonder bijdragen van fondsen 
als Volkskracht kunnen we onze voorstellingen 
niet maken. Wij willen de vrijheid hebben alles 
helemaal zelf te doen. Dat lukt ons met dit soort 
steun. We hebben deze ruimte zelf gemaakt tot 
wat het nu is. We bouwen zelf de decors, we 
bereiden het eten voor dat we het publiek ser-
veren en we staan achter de bar op de avonden 
dat we spelen. Theater Mooi Weer is als een huis, 
waarin je makkelijk contact legt met de acteurs en 
de mensen die betrokken zijn bij onze producties. 

Herken je eigen 
verslavingen
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Wij hebben echt contact met ons publiek voor 
en na de voorstellingen. Dat maakt onze manier 
van theater maken knusser en persoonlijker dan 
in een schouwburg. Ik denk ook dat het nodig is 
om als makers meer met je publiek in contact te 
komen. Zo kom je er werkelijk achter wat ze ervan 
vinden. En het geeft ons ook de mogelijkheid 
sommige keuzes uit te leggen. Ik denk dat dit een 
noodzakelijke verdieping vormt op de beleving 
van een theaterstuk.’ 

Confronterend
Bij Slaaf krijgen Lynn en Edouard soms terug dat 
er wel iets meer luchtigheid, iets meer humor in 
had gemogen. Edouard: ‘Dan leg ik uit waarom 
we dat bewust niet doen. Wij vinden verslaving 
geen licht onderwerp. Wij willen daarom sturen 
op een andere ervaring dan ‘een leuke avond uit’. 
Dit stuk is erg confronterend, het overvalt je met 
het gevoel dat iedereen – ook jij die naar het stuk 
komt kijken – in een vergelijkbare situatie terecht 
kan komen.’
 Lynn vult aan: ‘Slaaf is een monoloog van een 
man, die geïsoleerd leeft in zijn eigen woning en 
daar ronddoolt. Zijn oneindige stroom gedachten 
uitspreekt. En het publiek mag hem bekijken 
terwijl hij ten prooi valt aan al die gedachten. 
En aan zijn verslavingen. Het podium zweeft in 
de ruimte, waardoor je als publiek met een heel 
ander perspectief dan normaal naar de acteur 
kijkt. Dat is voyeuristisch, en dat maakt het ook 
zo indringend.’

Oscar van Woensel schreef het stuk in 2012 voor 
Jack Wouterse. Theater Mooi Weer paste het 
script aan omdat de focus in het oorspronkelijke 
stuk vooral op een eetverslaving lag. ‘Wij wilden 
het breder trekken’, stelt Lynn. ‘Juist om de bood-
schap universeler te maken. Het gaat over iemand 
die aan van alles verslaafd is. Die vooral bezig 
is om maar te verdoven.’ Edouard: ‘Waaraan, 
daar leggen we de vinger niet echt op. En dat 
maakt het zo herkenbaar voor het publiek. Het 
is de wens om te verdoven die we allemaal soms 
ervaren; je kunt allemaal je eigen verslaving in het 

‘Veroordeel mensen met een 
verslaving niet. Je kunt het 
immers net zo goed zelf zijn.’

Lynn Schutter (2e van links)
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stuk herkennen. Voor welke verslaving dan ook. 
Of je nou een eetstoornis hebt, verslaafd bent 
aan drank, drugs of sociale media: als je goed naar 
jezelf kijkt, zie je wellicht bij jezelf ook een versla-
ving. En, dat is de boodschap die we vervolgens 
hopelijk meegeven, veroordeel mensen met een 
verslaving niet. Je kunt het immers net zo goed 
zelf zijn.’

Mentale obsessie
Het stuk opent ogen, daarvan zijn Edouard en 
Lynn overtuigd. Lynn: ‘Bij een verslaafde heb-
ben we al snel het beeld van een verwaarloosde 
randfiguur die onder een brug slaapt en anderen 
tot last is. Dat is een bekrompen beeld, want ver-
slaving komt voor in alle lagen van de bevolking 
en er is heel veel verborgen verslaving in onze 
maatschappij. Dat je je drugsverslaving kunt beta-
len, dat je elke avond een fles wijn drinkt maar ’s 
morgens naar je werk gaat, wil niet zeggen dat je 
géén verslaving hebt. Ik denk dat zelfs elke dag 
móeten sporten als een verslaving kan worden 
gezien. Het gaat om het aannemen van ritmes in 
je handelingen waar je volledig in gaat geloven en 
niet meer vrij bent om het anders te doen. Als een 
mentale obsessie: continu bezig zijn met iets. Dat 
is een verslaving en dat zit in ons allemaal. Van de 
reacties uit het publiek, weet ik dat we die zenuw 
blootleggen.’
 Edouard: ‘Maar er gloort ergens iets van hoop. 
Want ondanks die mentale obsessie kun je je 
eigen verslavingen bestrijden. Bij jezelf herken-
nen dat je naar bepaalde patronen leeft, is al een 
stap in de goede richting. Dat laten we zien. Maar 
daar laten we het wel bij. We geven het stuk niet 
per se een happy end of een belerend vingertje. 

We duiden en daarna moet het resoneren in de 
hoofden van ons publiek. In die zin is dit geen 
hoopvol stuk.’

Kwetsbaar
Omdat Slaaf een monoloog is, waren Edouard 
en Lynn sterk op elkaar aangewezen tijdens de 
gehele productie en ook tijdens de uitvoeringen. 
Lynn: ‘We hebben bijvoorbeeld ook stilgestaan bij 
de vraag of wij in onze eigen omgeving zelf ver-
slavingen hebben meegemaakt. We moesten een 
band ontwikkelen die verder gaat dan normaal 
gesproken bij een stuk, omdat dit verhaal ook 
voor ons heel persoonlijk kon zijn. Die persoon-
lijke ervaringen moet je niet negeren, maar ze 
mogen ook niet in de weg van het spel komen te 
staan.’
 Edouard: ‘Ik denk dat we daarin geslaagd 
zijn. En wat er dan vooral overblijft is een stuk 
waarin je in prachtig geschreven teksten een 
spiegel voorgehouden krijgt. Via het isolement 
dat de hoofdpersoon ervaart: ik kijk nooit naar 
het publiek, ben volledig in mijzelf en mijn eigen 
wereld bezig waardoor je voelt dat ik opgesloten 
zit in mezelf. Dat is een gevoel dat iedereen 
inmiddels zal herkennen. Als je niet verslaafd 
bent, dan toch op zijn minst doordat we tijdens 
de coronacrisis allemaal gedwongen in een isole-
ment gezeten hebben. Hebben we niet allemaal 
ervaren hoe makkelijk het is om nooit meer je 
huis uit te moeten? En hoe makkelijk het dus is 
om aan het oog van anderen onttrokken ten prooi 
te vallen aan je eigen verslavingen? Dat geeft te 
denken.’
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Jonathan Eduardo Brito staat al zo lang als hij zich kan herinneren op 
het toneel. Het Hofpleintheater was zijn eerste kennismaking met 
het podium. Inmiddels studeert hij aan de Amsterdamse Toneel- en 
Kleinkunstacademie en met een beurs van de stichting Bekker-la 
Bastide-Fonds ging hij een jaar naar de Anton Bruckner Privatuniversität 
in het Oostenrijkse Linz. Het werd een ervaring die hem de rest van zijn 
werkzame leven zal helpen, daarvan is hij overtuigd.

‘Mijn moeder zegt altijd dat ze De Kuip kon zien 
vanaf haar kraambed’, vertelt Jonathan als hij zijn 
verhaal begint. Hij is geboren in het inmiddels 
opgeheven en afgebroken Sint Clara Ziekenhuis 
op Zuid. Hij was anders dan andere kinderen, 
herinnert hij zich. ‘Druk. Ik kon me op school niet 
goed uiten.’ Wat zijn plek was, dat wist hij niet 
goed. Tot hij met zijn vader naar een voorstelling 
van het Hofpleintheater ging. ‘Ik was zeven, we 

zagen De Vuurtoren van het Rode Meisje. En ik 
weet nog dat het afgelopen was en ik mijn vader 
aankeek: “Wow pap, dat wil ik ook!” Daar is het 
begonnen, dat is mijn kern.’
 De passie die hij op dat moment voelt, blijft 
altijd. Hij speelt bij het Hofpleintheater, dat ook 
regelmatig steun krijgt van Volkskracht, en gaat 
naar het vmbo-basis met praktijkondersteuning. 
‘Maar ik wilde hogerop. Mbo en dan hbo.  

Je wordt je eigen 
mentor, vriend, 
therapeut  
en spelcoach
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Mijn leraren zeiden dat ik het nooit zou halen, 
omdat voor mij rekenen en taal probleemvakken 
waren. Ik ben tweetalig opgevoed, Creools-
Portugees via mijn moeder en Nederlands via 
mijn vader. Zeker taal heb ik altijd lastig gevonden 
op school. Maar ik ben wel voor mijn dromen 
gegaan.’
 Via een driejarige mbo-theaterschool, waar-
mee hij ook af en toe voorstellingen in Duitsland 
maakt en speelt, maakt Jonathan de sprong naar 
mbo-4. Daarvoor moest hij allerlei testen en 
toetsen afleggen. ‘Ik haalde een aantal testen 
niet, maar werd toch aangenomen vanwege mijn 
motivatie voor theater. Ze zeiden: “Jij komt er 
wel.” Dat was een emotioneel moment, want ik 
heb altijd moeten vechten voor mijn dromen.’ 
Inmiddels heeft Jonathan opnieuw een mooie 
stap kunnen maken en studeert hij aan de 
Amsterdamse Toneel- en Kleinkunstacademie.

Uit de Nederlandse vibe breken
In zijn tienerjaren treedt Jonathan veel op met 
kleine gezelschappen. ‘Ik merkte in die tijd onbe-
wust dat ik reizen wel tof vind. Andere plekken 
ontdekken. Nieuwe omgevingen leren kennen. 
Weg van wat je als veilig ervaart en risico’s durven 
nemen. Dat sprak me aan.

Een maand of zeven nadat ik op de kleinkunst-
academie was begonnen, ging Nederland in 
lockdown. Yvette Feijen, de artistiek leider van 
onze opleiding, zorgde ervoor dat alles door kon 
gaan. Dat we op school terecht konden en dat 
we buiten en op locatie onze projecten konden 
doen. En toen kwam de oproep voor Oostenrijk. 
De Anton Bruckner Privatuniversität in Linz zocht 
buitenlandse studenten om een jaar bij hen te 
komen studeren. Midden in die coronaperiode, 
die alles afremde. Ik kreeg de kans om naar het 
buitenland te gaan, weg van de Nederlandse vibe, 
van alles op slot door Covid-19 en als het land 
weer een klein beetje openging met zijn allen 
keihard knallen. Door-door-door alsof er niets 
gebeurd was. Dat wilde ik niet meer. Daar wilde  
ik uitbreken en Oostenrijk was mijn kans en ik 
werd aangenomen.’
 Dat bracht echter ook een probleem met 
zich mee. De financiële situatie thuis is altijd 
lastig geweest. Tijdens zijn studie heeft Jonathan 
meerdere bijbanen. Om naar Linz te kunnen 
afreizen, schrijft hij verschillende fondsen aan. 
Ook de stichting Bekker-la Bastide-Fonds. ‘En met 
de toezeggingen die ik kreeg, kon ik financieel 
onafhankelijk zijn in Oostenrijk en had geen 
bijbanen nodig.’
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Er vol voor gaan
Na een groots afscheidsfeest heeft Jonathan in  
de trein naar Oostenrijk twaalf uur de tijd om 
alvast te wennen aan zijn avontuur. ‘Ik heb zitten 
janken, want ik vond het spannend om alles 
achter te laten, maar tegelijk voelde ik dat ik 
dit moest doen. En het is me zeker niet tegen-
gevallen. Natuurlijk moest ik een nieuwe taal 
leren, nieuwe mensen leren kennen en me een 
nieuwe omgeving eigen maken. In de trein zei ik 
tegen mezelf: “Je wordt je eigen mentor, vriend, 
therapeut en spelcoach. Pak de kansen die voor je 
liggen en geniet”. Ik moest mijn safe space achter 
me laten – Oostenrijk is best rechts en er is ook 
racisme. Ik was de enige persoon van kleur op die 
universiteit en ook queer zijn was niet altijd even 
makkelijk. Maar ik ben er vol voor gegaan en heb 
er voor mijn gevoel alles uitgehaald wat erin zat.

Misschien heeft het me zelfs wel geholpen dat 
ik mijn plek moest vinden in Linz. Ik moest leren 
me thuis te voelen op een plek die niet mijn 
thuis is. Ik heb geleerd dat je thuis soms in jezelf 
zit en niet in de plek waar je bent. En dat is een 
geweldige ontdekking voor me die me helpt als ik 
internationaal wil gaan in mijn werk.’

Jonathan is dankbaar dat de beurzen die hij had, 
het mogelijk gemaakt hebben echt met zichzelf 
en zijn studie bezig te zijn. ‘Ik heb geleerd dat 

mijn lichaam en geest mijn belangrijkste instru-
menten zijn voor mijn toekomst en mijn dromen. 
Oostenrijk heeft me geleerd dat je gezond moet 
leven, dat je op jezelf moet passen, rustig aan 
moet doen en de tijd moet nemen. Ik heb geleerd 
bij mezelf in te checken voor ik aan een project 
begin, te ontdekken hoe ik die opdracht veilig, 
gezond en in rust kan oppakken. Dat is de verdie-
ping die ik gekregen heb door mijn jaar studeren 
in Linz. En dat heeft me een enorme vrijheid 
opgeleverd: de vrijheid om mezelf te kunnen zijn 
en mezelf nog verder te kunnen ontdekken.’

Hold your horses
Inmiddels is Jonathan terug in Nederland en druk 
met afstuderen. Hij wordt acteur en maker, stelt 
hij. ‘Ik hou van zingen en verhalen vertellen op 
muziek, maar wil breder gaan werken dan alleen 
dat. Ik ben een artiest en ik sta voor oprecht 
theater. Ik wil niet doen alsof. Dat heb ik zelf ook 
wel geleerd. Ik weet al sinds ik tien jaar oud ben, 
dat ik gay ben. Maar in Amsterdam ben ik pas uit 
de kast gekomen. Ik heb veel te lang het balletje 
hooggehouden van wie ik voor mijn gevoel moest 
zijn. Inmiddels bereid ik me voor op het leven 
na mijn studie. Ik wil de meest oprechte versie 
van mezelf zijn als ik van de academie kom en 
ga werken. Ik werk aan mijn fysieke en mentale 
gezondheid en leer steeds beter waar mijn eigen 
grenzen liggen.
 Dit vak is niet altijd makkelijk. Je moet jezelf 
helemaal geven voor de projecten die je doet en 
je moet de connectie met jezelf en de wereld om 
je heen zien te behouden. Anders raak je jezelf 
kwijt. Ik hoop dat ik leer de projecten te vinden 
die echt bij me passen en waar ik alles kan geven 
zonder mezelf voorbij te lopen. Dat is de oprecht-
heid die ik zoek. Als dat lukt, kan ik echt in het 
nu leven en kan ik mezelf ook de rust opleggen 
die nodig is om het lang vol te houden. Hold your 
horses, dat wil ik leren en kunnen toepassen.
 Ik werk nog steeds hard om mijn dromen waar 
te maken en nu kan ik vlieguren maken om een 
lange carrière te hebben in het vak waar ik van 
houd. Met de ervaring in Linz kan ik ook naar het 
buitenland, ik kan me aansluiten bij verschillende 
gezelschappen en me verdiepen in verschillende 
disciplines. Ik zou het mooi vinden als ik nieuwe 
dromen kan vinden en bijvoorbeeld ook iets in 
film kan gaan doen, want dat vind ik een heel 
mooi medium. Ik weet gewoon dat ik dit vak de 
komende vijftig jaar nog wil doen en dat ik er 
volop van wil genieten.’

‘Ik heb geleerd dat je thuis  
soms in jezelf zit en niet in de 
plek waar je bent.’
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Met het boek ‘Tot de dood ons scheidt’ brengt Saskia Aukema 
een ode aan de huwelijken die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden voltrokken in Kamp Westerbork. Een project dat begon 
toen ze in januari 2020 de naam van haar oudtante las op een 
lijst slachtoffers van het kamp. ‘Ik herinnerde me dat mijn vader 
verteld had over haar huwelijk. Voltrokken in het kamp. Ik zat 
in Acapulco op het strand toen ik 36 dagen getrouwd was. Mijn 
oudtante werd na 36 dagen huwelijk vermoord in Sobibor.’

Saskia, zelf fotograaf van beroep, wordt diep 
geraakt door dat verschil. Ze besluit uit te zoeken 
of haar oudtante de enige is die in Westerbork 
getrouwd is. ‘Er was nog nooit iets gepubli-
ceerd over huwelijken in het kamp’, zegt ze. ‘Ik 
ben begonnen op het stadhuis van Beilen, de 
gemeente waar Westerbork onder valt. Daar 
liggen alle trouwaktes.’
 Al snel ontdekte ze dat er héél véél trouw-
erijen waren in het kamp. In barak 80 huisde 
een ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente. Een paar ochtenden in de week sloot 
hij huwelijken, in totaal 261. ‘Vooral in 1943 werd 
er veel getrouwd. Soms was het bijna lopende 
band werk. De dag dat mijn oudtante trouwde 
werden er acht huwelijken voltrokken, een dag-
record. Getuigen waren er ook altijd. Soms was 

dat familie die in het kamp zat, maar soms kon ik 
ook niet achterhalen wat nou precies de relatie 
was. Het kunnen toevallige passanten geweest 
zijn, of de buren in het stapelbed bijvoorbeeld.’
 Er was vaak toch iets van een feestelijk 
moment, ontdekte Saskia. Naasten van de 
getrouwden die een paar uur vrij kregen om er 
bij te zijn. ‘Maar er was ook een geïmproviseerde 
sluier, gemaakt van een soort vitrage. Die hing 
in de synagoge en werd van bruid tot bruid 
doorgegeven. Via een dochter van een bruid die 
het kamp overleefd heeft, hoorde ik dat er zelfs 
een trouwjurk gerouleerd heeft in het kamp. En 
wie wat meer privileges in het kamp had, had een 
eigen huisje, waardoor er wat privacy en dus wat 
intimiteit mogelijk was.’

Trieste bruiloften
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Op de foto’s die Saskia verzamelde, ziet de 
bruiloft er vaak lieflijk uit. ‘Tot je goed kijkt’, 
vertelt ze als ze het boek openslaat bij een foto 
van een bruidspaar onder een erehaag. ‘Voor een 
werkbarak vormen enkele mensen, waarschijnlijk 
collega’s van de bruidegom, een erehaag met 
vuile schoppen. Dan dringt ineens de rauwe 
werkelijkheid de foto’s binnen. Het was een mooi 
moment voor deze mensen, een kortstondige 
ontsnapping uit een vreselijke situatie. Maar 
ik vind het vooral wrang en pijnlijk om naar te 
kijken. Door de kennis die wij in het nu hebben.’

Verstandshuwelijken
De reden dat er zoveel huwelijken werden 
voltrokken in het kamp, is vrij banaal. Saskia: 
‘Natuurlijk is het zo dat sommige stellen al 
verloofd waren voordat ze naar Westerbork 
gedeporteerd werden. Deze mensen hebben hun 
plannen doorgezet en zijn getrouwd. Dat gold 
voor mijn tante ook. Maar voor de meesten was 
de aanleiding minder romantisch. Zo wekten de 
nazi’s de indruk dat gezinnen bij elkaar konden 
blijven. Ook als je in het kamp trouwde, vormde 
je volgens de nazi's een gezin en zou je dus 
samen kunnen blijven. En dan is er nog iets; om 
dat te begrijpen is de geschiedenis van het kamp 
belangrijk. In eerste instantie is Westerbork 
een vluchtelingenkamp geweest voor Duitse en 
Oostenrijkse joden die na de Kristallnacht waren 
gevlucht. Toen was er al gedoe over vluchtelingen, 
dus die mensen zijn op de hei in Drenthe gezet, 
waar niemand hen hoefde te zien.
 De eerste bewoners regelden alles zelf. Dus 
toen de nazi’s Westerbork in handen kregen, was 
er een complete infrastructuur. Aangelegd door 
mensen die ook nog eens Duits spraken. Als nogal 
wrange beloning voor hun inspanning mochten 
de eerste bewoners en hun partners in het kamp 
blijven, mits ze met de bezetter meewerkten. 
Daarmee werden de mannen aantrekkelijke 
kandidaten voor een verstandshuwelijk.’

‘Heel langzaam sijpelt  
de moordmachine, waar  
Westerbork onderdeel van is,  
in de foto’s door.’
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Alles uit het leven halen
Een andere reden om te trouwen is wat Saskia 
het libidoverhogend effect noemt: ‘Je ziet dat 
mensen in het kamp zo snel mogelijk alles uit 
het leven probeerden te halen, omdat ze niet 
wisten wat hen te wachten stond als ze naar het 
oosten afgevoerd werden. Een getrouwd stel dat 
de oorlog overleefde, vertelde bijvoorbeeld in een 
interview dat ze niet als maagd op transport gezet 
wilden worden. Dat het niet mocht baten, weten 
wij met de kennis van nu. De meeste gehuwden 
overleefden de oorlog niet. Ook mijn oudtante en 
haar man kwamen om. Ze zijn afgevoerd met de 
eerste trein van Westerbork naar vernietigings-
kamp Sobibor.’

Façade
‘Tot de dood ons scheidt’ moest er komen, vertelt 
Saskia. ‘Het is in de eerste plaats een fotoboek. Er 
was nog nooit aandacht voor dit aspect van het 
leven in het kamp geweest, terwijl er zo’n pijnlijk 
schril contrast zit tussen het mooie van het 
huwelijk en het lelijke van oorlog. Ik ben in mijn 
onderzoek heel veel foto’s tegengekomen en het 
ontroerde me echt. Een bruid met bloemen in het 
haar, een jonge vrouw die haar best gedaan heeft 
om er een mooie dag van te maken. Sommige 
van die huwelijken eindigden na vier dagen in 
de dood. Moet je je voorstellen… die mensen 
zijn nog dezelfde dag dat ze getrouwd zijn op 
transport gezet.’
 Dat trieste van de huwelijken van Westerbork 
heeft Saskia in de opbouw van het boek verwerkt. 
Ze is begonnen met de lieflijke taferelen. ‘Dat is 
ook het beeld dat de nazi’s wilden oproepen: hier 
is het zo gek nog niet. Er was een theater, een 
ziekenhuis. Maar dat was allemaal nep. Waarom 
zou je iemand oplappen als je ze een week later 

op transport zet om ze de dood in te jagen? Die 
façade laat ik in het boek langzaam afbrokkelen 
door steeds schrijnender het leed en de droevige 
kant van die huwelijken in het kamp te tonen. 
Heel langzaam sijpelt de moordmachine, waar 
Westerbork onderdeel van is, in de foto’s door.’

Aanzet tot nadenken
Via crowdfunding, subsidies en een bijdrage van 
de J.E. Jurriaanse Stichting is het boek tot stand 
gekomen. Het was een gok hoeveel behoefte er 
aan dit boek zou zijn. Het was toch opvallend dat 
er nog nooit echt aandacht besteed was aan al 
die huwelijken. Was er dan geen belangstelling 
voor? Of wist het grote publiek het gewoon echt 
niet en moest het verhaal door iemand afgestoft 
en op schrift gesteld worden? Dat laatste bleek 
het geval: de uitgave van Saskia blijkt een enorme 
hit: ‘De eerste druk van duizend exemplaren was 
in tien dagen uitverkocht. Ik had het geluk dat er 
veel media-aandacht voor geweest is. Ik merk dat 
het onderwerp erg tot de verbeelding spreekt en 
veel mensen zijn oprecht verbaasd dat ze hier niet 
eerder iets over gehoord hebben.’
 ‘Ik heb het verhaal van mijn oudtante 
uitgewerkt in tekst, maar verder is het vooral een 
fotoboek met korte fragmenten uit brieven en 
documenten die ik in de archieven gevonden heb. 
Ik wil dat de lezer zich uit die fragmenten zelf 
een beeld vormt van de situatie in het kamp. De 
teksten zijn net als foto’s: je scant ze en woorden 
of passages blijven hangen. Die combineer je in 
gedachten met de beelden én met je eigen kennis 
over de Tweede Wereldoorlog. Het is als een puz-
zel waarmee je in staat bent deze geschiedenis 
te reconstrueren. En dat zet je, hoop ik, aan het 
denken over je eigen leven. Over hoe bevoorrecht 
we zijn dat wij in vrede en veiligheid leven.’
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Hij was naar eigen zeggen superlaat met het behalen van zijn 
zwemdiploma’s. Nikhom Westphal lag op zijn twaalfde pas 
in het zwembad, maar vervolgens had hij binnen een jaar tijd 
twaalf diploma’s én zijn duikbrevet op zak. Inmiddels zwemt 
hij voor deelname aan grote toernooien als het EK, WK en de 
Olympische Spelen. ‘Misschien is zelfs een podiumplek wel 
haalbaar’, stelt hij met een sprankje bravoure in zijn stem.

Een gesprek plannen met Nikhom is niet zomaar 
gebeurd. De topzwemmer uit Hoogvliet staat 
elke ochtend om 04.00 uur op. Eerst gaat hij 
rustig douchen en ontbijten. Daarna pakt hij zijn 
zwemtas en schooltas in. Een goed en gebalan-
ceerd pakket eten voor de hele dag gaat mee. 
Om 05.00 uur rijdt hij richting Zwemcentrum 
Rotterdam, zoals het bad bij Zuidplein heet sinds 
het compleet vernieuwd is. Van 05.30 uur tot 
07.30 uur traint Nikhom, waarna hij nog een 
uurtje heeft om zich om te kleden, wat te eten 
en op school te komen. Daar zit hij tot 16.30 uur, 
een lange periode waarin hij ook de tijd heeft om 
al zijn huiswerk te maken. ‘En met de leraren kan 

ik gelukkig goede afspraken maken als ik extra 
trainingen nodig heb. Ik werk bijvoorbeeld ook 
vooruit, zodat ik mijn rooster af kan stemmen op 
mijn trainings- en wedstrijdrooster.’
 Om 18.00 uur is Nikhom alweer in het 
zwembad. ‘Rechtstreeks vanuit school. Ik heb 
warm eten bij me. Meestal begin ik met een 
landtraining, dus naast het zwembad, voor dingen 
als flexibiliteit en coördinatie. Daarna ga ik nog 
anderhalf tot twee uur zwemmen. In de avond 
train ik vaak op sprints en specifieke elementen, 
zoals start- en keerpunten. En dan naar huis, 
avondeten en een half uurtje ontspanning. Niet 
later dan 21.30 uur lig ik altijd wel op bed.’

Zwemmen is  
mijn way of life
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Dit strakke schema heeft Nikhom vier dagen in 
de week. Op de andere dagen valt de ochtend-
training vaak af, of hij vervangt deze door kracht-
training. Maar hij traint ook weleens drie keer op 
een dag. Al naar gelang zijn wedstrijdschema.

Wil om iets te bereiken
Dat Nikhom in een jaar tijd twaalf diploma’s en 
zijn duikbrevet haalde, viel op in het zwembad 
waar hij les kreeg. Al snel kreeg hij via school een 
strippenkaart om mee te trainen met zwemclubs 
bij hem in de buurt. Op een van die clubs, Scom, 
vroeg een van de trainsters of hij écht mee wilde 
doen. Hij zei meteen ja en de week erop lag hij 
al tussen de clubleden in het water. ‘Na een jaar 
trainde ik al drie keer in de week en zwom ik 
wedstrijden. Ik was een van de snelste zwemmers 
bij hun jeugdleden. Je kunt wel stellen dat water 
mijn ding is’, lacht hij. ‘En ik ben erg gedreven, 
hou ervan om ook doelen te stellen. Ik moest 
altijd vooraan zwemmen, de snelste zijn, de beste 
zijn. Ik werkte direct superhard om de beste te 
worden. Je kunt wel stellen dat mijn wil om iets  
te bereiken vrij groot is.’

 Inmiddels is Nikhom twintig en is hij alleen nog 
maar bezig met zwemmen. Dat is ook de reden 
dat hij via Rotterdam Topsport aanklopte bij het 
Ivo Opstelten Fonds: ‘Mijn ouders hebben het 
financieel niet breed. Ik heb hard nagedacht wat 
ik wil en ik ga voor de Olympische Spelen. Liefst 
in 2024 en anders in 2028. Maar ik ga de Spelen 
een keer meemaken.’ Als hij zich kan blijven 
ontwikkelen, dan zit een podiumplek er misschien 
wel in, straalt hij. Hij moet wedstrijden kunnen 
zwemmen, alles opzij kunnen zetten voor zijn 
trainingen. En dan is voor hem een bijdrage van 
fondsen onontbeerlijk. ‘Zonder deze bijdragen 
kan ik mijn wedstrijden niet zwemmen, kan ik niet 
naar toernooien. Ik wil daar ook niet over stres-
sen, want dat heeft negatieve invloed op mijn 
prestaties.
 Verder is het aan mezelf of het lukt. Mijn 
mentaliteit: houd altijd je kop omhoog en ga door, 
altijd, in welke situatie je je ook bevindt. Blijf bij 
jezelf en je dromen en ga trainen, ook als je het 
even niet ziet zitten. Al lig je maar vijf minuten in 
het water, dan heb je het tenminste geprobeerd. 
Dat is mijn drive. En daar leef ik ook naar. Ik heb 
nooit gerookt. Ik drink geen alcohol, zelfs geen 
glas cola. Ik heb twee vrienden en ik kies mijn 
momenten uit om met hen te zijn – ik ga alleen 
uit als het niet schadelijk is voor mijn carrière. Zij 
weten dat en accepteren het, maar het is lastig 
mijn vriendenkring verder uit te breiden.’ Hij haalt 
zijn schouders op: ‘Hoeft ook niet op dit moment. 
Ik heb twee vrienden die me accepteren om wie 
ik ben. Dat is goud.’

‘Je kunt wel stellen dat mijn wil 
om iets te bereiken vrij groot is.’
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Zijn strakke regime is best pittig. ‘Maar mijn opa, 
waar ik bij opgroeide en die ik papa noem, zegt 
altijd tegen me: “Je kiest hiervoor en dan is dit 
je way of life.” Zwemmen en school staan op de 
eerste plek, de rest komt later pas. Daar heb ik 
mijn leven op ingericht en ook als het even lastig 
is, wat best zo af en toe voorkomt, dan houd ik 
me er toch aan. Anders heeft het ook geen zin  
om grootse dromen in de topsport te hebben.’

Hard work beats talent
Grote internationale toernooien heeft Nikhom 
nog niet gezwommen, maar met de bijdrage van 
het Ivo Opstelten Fonds ligt dat nu wel binnen 
zijn mogelijkheden. ‘Ik richt me op de 100 meter 
vlinder slag, dat is mijn sterkste afstand. Ik zit altijd 
in de top-3 van zwemmend Nederland, zowel 
bij de jeugd als bij de senioren. En als ik naar de 
internationale tijden kijk, dan kan ik ook daar al 
goed meekomen. Voor mij is het nu zaak me met 
een vaste trainer te focussen op wedstrijden over 
de grens. Daarom heb ik me ook ingeschreven bij 
de Blue Marlins hier op Rotterdam-Zuid. Hier vind 
ik de vastigheid die ik nodig heb om me klaar te 
maken voor de wereldtop. Samen met de trainer 
hebben we een meerjarenplan in elkaar gezet met 
grotere en kleinere doelen om naar die top toe 

te werken. Ik denk dat ik volgend jaar al mee kan 
doen om een ticket voor het EK of zelfs hoger.  
En die internationale meetmomenten heb ik 
nodig als ik in 2024 of 2028 op de Olympische 
Spelen uit wil komen.’

Nikhom wil afronden. Het is 21.30 uur en hij ligt 
al in bed. ‘Mijn doelen zijn misschien extreem in 
de ogen van sommige mensen. Maar ik ga ervoor. 
Niet veel mensen lukt het om de Olympische 
Spelen mee te maken. Daar heb je talent voor 
nodig, maar dat is niet het enige. Er komt ook 
geluk bij kijken. En vooral hard werken. Hard work 
beats talent, daar ben ik van overtuigd. Ik blijf 
mezelf analyseren en zoek continu naar punten 
waarop ik mezelf kan verbeteren. Ik streef ernaar 
om elke dag de beste versie van mezelf te zijn.’ 
En met die woorden hangt hij de telefoon op. 
Morgen weer een dag om in alle vroegte alles uit 
zichzelf te halen. Nikhom gaat ervoor. En hij zou 
er zomaar eens kunnen komen ook.
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De Kuip kolkt en zindert als spreekkoren heen en weer golven over de 
tribunes. Orkun Kökçü heeft Feyenoord zojuist op een 1-0 voorsprong 
gezet tegen FC Twente. Zijn ziedende vrije trap kwam strak in de 
linkerbovenhoek terecht, onhoudbaar voor keeper Lars Unnerstall.  
Ook Lillian Zorg gaat uit haar dak. De leerlingencoördinator van de 
internationale schakelklas (ISK) van het Design College aan de Beukelsdijk 
is al haar hele leven fan van de club op Zuid. ‘Als tiener had ik een 
seizoenkaart. Die had ik stiekem gekocht want mijn vader was erop  
tegen. Maar ik moest naar het stadion’, bekent ze. Een seizoenkaart  
heeft ze allang niet meer en ze komt niet vaak meer in het stadion.  
Maar vandaag is ze er wel, samen met een groepje leerlingen.  
Op uitnodiging van Volkskracht.

De drang naar dit stadion is begrijpelijk. Zelfs wie 
niets met voetbal heeft, raakt geïmponeerd door 
de oude stalen dame uit 1937. Voor velen is dit 
dé voetbaltempel van ons land. En als Feyenoord 
scoort, galmt stampende muziek door het sta-
dion. Het publiek zingt luidkeels mee, springt op 
en neer en laat het hele bouwwerk meebewegen. 
En als het op het veld even niet zo boeiend is, 
gaan de fans op de tribunes naar elkaar zingen  
 en klappen.

Dit moet je een keer 
meegemaakt hebben

Lillian Zorg



50

Lillian geniet, maar ze let ook goed op of de 
twaalf leerlingen om haar heen het naar hun zin 
hebben. Die leerlingen werken aan een traject 
om in twee jaar tijd Nederlands te leren en de 
Nederlandse samenleving te leren kennen. Zodat 
zij daarna door kunnen stromen naar regulier 
onderwijs. Lillian is het opgevallen dat Ivan, nog 
maar een paar maanden in ons land nadat hij en 
zijn familie uit Oekraïne gevlucht zijn, weggedo-
ken zit in zijn jas nadat er op de tribunes een luide 
vuurwerkknal klonk. Het lijkt hem even terug te 
brengen naar de dagen van oorlog in zijn geboor-
teland. Tegelijk ziet ze het plezier bij Valentina en 
Gabriella uit Zuid-Amerika die op het oog alleen 
met hun mobieltjes bezig zijn, maar wel degelijk 
plezier hebben in de heksenketel om hen heen. En 
ze geniet als ze ziet dat Madjed de hele wedstrijd 
lang met zijn vader aan het videobellen is zodat 
ook hij de wedstrijd kan meemaken.

Ultiem uitje
Het Design College is een van de zes Rotterdamse 
scholen met Internationale Schakelklassen; 
een op de vestiging Beukelsdijk voor leerlingen 
van twaalf tot vijftien jaar oud en eentje op de 
Westzeedijk voor leerlingen van zestien jaar en 
ouder. Beide klassen mogen een keer per jaar naar 
een wedstrijd van Feyenoord. Net zoals leerlingen 
van alle andere ISK’s in de stad en mensen die 
verbonden zijn aan Stichting Bont, Stichting B for 
You, De Rotterdamse Douwers en Stichting Mano 
de kans krijgen naar het stadion van de club van 

rood en wit te gaan. Sinds de bouw van De Kuip 
in 1937 is Volkskracht aandeelhouder van De Kuip 
en krijgt als aandeelhouder jaarlijks seizoenkaar-
ten waar diverse instellingen gebruik van mogen 
maken. Het is een geschenk van Volkskracht aan 
al deze instellingen. 
 In de pauze is er friet en een drankje voor de 
kinderen, die de volle negentig minuten ogen en 
oren te kort blijven komen om alles in zich op te 
nemen. ‘Deze kinderen komen van over de hele 
wereld naar ons land. Ze zijn weggegaan uit de 
wereld die ze kennen, ontworteld, en komen 
terecht op een plek die totaal nieuw is voor ze. 
Onderwijs is belangrijk, maar voor hen is het net 
zo belangrijk dat ze zich hechten op de plek waar 
ze hun leven weer moeten opbouwen. Daarom 
zijn er ook allerlei activiteiten buiten de lessen 
om.’ Lillian straalt: ‘En De Kuip is het ultieme 
uitje. Dit moet je een keer meegemaakt hebben. 
Hoe eerder je als school bent met je aanmelding 
bij Volkskracht, hoe mooier de wedstrijden waar 
je naartoe kunt.’ Dan gaat ze nog harder stralen 
als Dávid Hancko met een snoeiharde kopbal de 
eindstand van 2-0 op het scorebord zet.

Bevrijdend
De dag na de wedstrijd, terug in de klas, vertel-
len de leerlingen over hun avontuur. Mamadou 
vond dit de mooiste dag van zijn leven. Valentina 
vertelt dat ze nog nooit in een stadion geweest 
was en het nooit zal vergeten. En ook Sophie 
had deze dag voor geen goud willen missen. De 
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trots waarmee de leerlingen de foto’s van hun 
mobieltjes laten zien aan de andere kinderen in 
de klas maakt duidelijk hoe bijzonder deze dag is 
geweest voor hen.
 Lillian: ‘Deze kinderen hebben allemaal een 
heftige tijd achter de rug. Voor hen is dit een 
moment om niet te hoeven denken aan alles wat 
er is gebeurd of wat ze nog te wachten staat. En 
ik zie dat dit bevrijdend werkt. Zelfs de meest in 
zichzelf gekeerde kinderen staan hier te juichen 
en te zingen. Ik vind het zo mooi om te zien. En 
ja, De Kuip kan heftig zijn maar ik vraag me af 
hoeveel ze daarvan meekrijgen. Ze leven toch in 
hun eigen bubbeltje. Ik hoor nooit dat ze bang 
of zo waren; ze vinden het een feest om mee te 
maken.’

Klein cadeautje
Bij de ISK worden heel veel uitstapjes met de 
kinderen georganiseerd. Naar de Euromast of een 
tour door de stad, een bezoek aan een museum 
of naar de schaatsbaan in de winter. ‘We gaan 
zelfs op werkweek. De leerlingen uit het eerste 
jaar in Rotterdam, het tweede jaar gaat verder 
weg. We doen buiten de lessen om van alles. We 
hebben bijvoorbeeld speciale afspraken met het 
Maas Podium en Theater Rotterdam. Zij geven 

de kinderen les en bereiden ze zo voor op een 
toneelstuk. Via audities spelen sommige leer-
lingen mee in het stuk, de anderen gaan kijken. 
We organiseren zelfs onze eigen variant van de 
Koningsspelen. Die zijn eigenlijk voor leerlingen 
van de basisscholen maar wat is nou een betere 
manier om Nederland te leren kennen dan met 
Koningsdag? Hilarisch om ze bezig te zien met 
spijkerpoepen en verkleedpartijen. Allemaal 
bedoeld om hun wereld te vergroten en ze te 
laten kennismaken met alle aspecten van het 
leven in ons land en in deze stad.’

Maar het meest bijzondere blijft toch een 
wedstrijd van Feyenoord meemaken in De Kuip, 
vindt Lillian. ‘Dat is echt een klein cadeautje waar 
we zorgvuldig mee om willen gaan. Voorheen 
verdeelden we de kaartjes over de leerlingen 
via een challenge. Maar dit jaar hebben we het 
anders gedaan. Dit keer is er gekozen voor de 
meest kwetsbare kinderen. Kinderen die stil zijn, 
geen vriendjes hebben of weinig zelfvertrouwen 
uitstralen.
 Het zijn leerlingen die extra aandacht van 
ons nodig hebben. En het mooie is: je ziet ze 
opbloeien als ik vertel dat we hén hebben 
uitgekozen. Alleen dat gebaar is al zoveel waard. 
Gelukkig ontstaat er nooit echt gedoe over in de 
klas. Natuurlijk zijn er wel kinderen die het jam-
mer vinden dat zij niet mee mogen, maar ze zijn 
eigenlijk altijd ook blij voor de klasgenootjes die 
wél meegaan. Ik ga overigens zelf óók niet elke 
keer mee, hoor”, glimlacht ze dan breed: “Ik ben 
pas twee keer geweest. Ik vind dat ook de andere 
collega’s mogen ervaren hoe het is om in De Kuip 
te zitten.’

‘Mamadou vond dit  
de mooiste dag van zijn 
leven.’
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De stichtingen 
van Volkskracht
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Stichting Bevordering van Volkskracht  
(exclusief het fonds op naam H.M.A. Schadee)
 Datum van oprichting  7 november 1923
 Aanvragen ontvangen 245
 Aanvragen behandeld 240
 Aanvragen toegewezen 160
 Totaalbedrag toegekend € 1.677.351

Stichting Bevordering van Volkskracht wil de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van de bevolking van Rotter-
dam 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 dienstverle-
ning, 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 17
 Aanvragen behandeld 16
 Aanvragen toegewezen 14
 Totaalbedrag toegekend € 56.750

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.

Van Leeuwen Van Lignac Stichting
 Datum van oprichting 19 mei 1995
 Aanvragen ontvangen 142
 Aanvragen behandeld 138
 Aanvragen toegewezen 117
 Bijdrage New Horizon Cruises (NHC) € 60.000
 Totaalbedrag toegekend (incl. NHC) € 1.109.856

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 23 oktober 1950
 Aanvragen ontvangen 40
 Aanvragen behandeld 38
 Aanvragen toegewezen 35
 Totaalbedrag toegekend € 554.045

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 121
 Aanvragen behandeld 115
 Aanvragen toegewezen 73
 Aanvragen voor drukkosten proefschriften  36 
     toegewezen 31
 Bedrag toegekend excl. proefschriften € 491.357
 Bedrag toegekend aan proefschriften € 31.869
 Totaalbedrag toegekend € 523.226

De J.E. Jurriaanse Stichting verstrekt bijdragen aan 
uiteenlopende projecten op het gebied van cultuur, 
geschiedenis, letterkunde, archeologie en maatschappe-
lijke 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. 

Stichting Ivo Opstelten Fonds
 Datum van oprichting 9 december 2008
 Aanvragen ontvangen 8 
 Aanvragen behandeld 7 
 Aanvragen toegewezen 7 
 Totaalbedrag toegekend € 11.000

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. 
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Stichting Kleijn van Willigen-Goddard
 Datum van oprichting  30 oktober 2001
 Aanvragen ontvangen 1 
 Aanvragen behandeld 1 
 Aanvragen toegewezen 1 
 Reeds toegekende bedragen € 100.000
 
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. Trompen-
burg kent een lange historie en is uitgegroeid tot een 
prachtig aangelegde bomentuin met een grote, wereld-
vermaarde collectie eiken, rododendrons, struiken, vaste 
planten, bollen en knollen. 

Stichting Volkskracht Natuurmonumenten is nauw 
betrokken bij de exploitatie van Trompenburg Tuinen & 
Arboretum. Trompenburg ontvangt al jaren geen gemeen-
telijke subsidie meer en staat geheel op eigen benen. Het  
is daarom belangrijk de tuin botanisch op hoog niveau  
te houden én aantrekkelijke activiteiten voor een breed 
publiek te organiseren. Stichting Volkskracht Natuurmo-
numenten (VNM) denkt 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. De corona pandemie heeft wederom voor 
een sluiting gezorgd in de periode december 2021, januari 
2022. Daarna konden met de nodige beperkingen weer 
bezoekers worden ontvangen. Juist toen we uitkeken naar 
het voorjaar, sloeg storm Eunice op 18 februari toe. Eunice 
bracht flinke schade toe aan het groen en ook aan het 
theehuis achterin de tuin, dat het dak praktisch verloor. 
Gelukkig bleek toen weer dat Trompenburg op een grote 
schare fans kan rekenen. Het weekend na de storm hebben 
tal van vrienden en vrijwilligers geholpen om de ravage in 
de tuin te herstellen en ook bij het dak van het theehuis 

werden wat tijdelijke noodmaatregelen genomen zodat  
het in gebruik kon blijven. Trompenburg was weer klaar 
om bezoekers te ontvangen. En dat ging daarna ook heel 
goed: de buitenlucht trok en Trompenburg heeft van die 
trend geprofiteerd. De mooie lange zomer heeft Rotterdam 
ook weer geleerd dat het groen belangrijk is voor een 
verkoelende en schaduwrijke omgeving en daarmee een 
leefbare stad. De bezoekers hebben daar enorm van 
genoten. De faciliteiten op de Tuin Perenhof zijn vol in 
gebruik en zorgen voor nieuwe activiteiten en voor een 
nieuwe stroom bezoekers die kennismaken met de tuin. 
Het was Volkskracht een groot genoegen om haar jaardiner, 
dat wegens corona na 2019 niet meer kon plaatsvinden en 
voor deze gelegenheid was omgetoverd in een jaarborrel, 
net na dit afgesloten boekjaar, begin september, in de Tuin 
Perenhof te mogen organiseren. 

Binnen het bestuur van Stichting Trompenburg Tuinen  
& Arboretum en Stichting Vrienden van Trompenburg 
Tuinen & Arboretum heeft er een bestuurswisseling plaats 
gevonden. De heer Wout Kromhout is afgetreden als 
bestuurslid. De heer Huib Sneep, al jaren gewaardeerd 
adviseur van het Trompenburg bestuur, heeft de bestuurs-
functie overgenomen. Het bestuur is dan ook verheugd dat 
hij nu zijn enorme kennis en ervaring van stedelijk groen 
als bestuurder inzet.

Trompenburg is er trots op de stad veel te kunnen bieden 
en de belangrijke groene functie te vervullen. 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 stadsge-
zicht 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.

2022 was een jaar waarin iedereen zich weer heeft herpakt 
na corona. Onze huurders konden weer open, aan het werk, 
evenementen organiseren en mooie dingen doen voor de 
stad. En daarmee komt er heel veel positieve energie vrij  
en maken we weer plannen voor de toekomst.
 Onze parels in het centrum, Huis Sonneveld en het 
Chabot Museum, zijn weer open voor publiek en laten zien 
hoe rijk en vooruitstrevend de cultuur van het interbellum 
was in Rotterdam. Er is een prachtige tentoonstelling,  
de Roaring Twenties, te zien in het Chabot, waarin de 
vernieuwing van de architectuur, schilderkunst en muziek 
in die jaren naast elkaar wordt gezet. De moderne stad  
die we nu kennen, werd in die dagen geboren en met die 
energie moeten we nu doorwerken aan een stad en cultuur 
van deze eeuw.

Ook op Zuid bruisen onze panden weer. Het Witte Paard in 
Vreewijk is na het faillissement van restaurant RoosMarijn 
behouden voor Vreewijk als restaurant en cultureel 
podium, gerund door de enthousiaste uitbaters Mireille 
van den Berg en Bob Richters. Naast een breed scala aan 
culinaire en culturele mogelijkheden, biedt Het Witte 
Paard ook werkgelegenheid voor mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dagbesteding, stages, 
werk- en een netwerk. Iedereen is namelijk welkom in het 
knusse dorpse kwartier op Rotterdam-Zuid. In november 
werd het 100-jarig bestaan van Het Witte Paard gevierd en 
dit feest liet zien dat daar nog heel veel jaren bij gaan 
komen.

Ook Kantine Walhalla draait weer en gaat uitbreiden. 
Onder het pand komt een nieuwe kelder met een kleine 
zaal waar Walhalla zijn programmering kan uitbreiden.  
In 2023 wordt er met de werkzaamheden gestart, zodat er 
binnenkort een nog gevarieerder cultuuraanbod is op  
de linker Maasoever.

Spannend wordt het in Kralingen. Met de plannen van de 
gemeente voor een nieuwe oeververbinding dreigen twee 
van onze panden in de Eschpolder te verdwijnen. Zover  
is het nog niet, want de plannen voor de brug worden de 
komende jaren uitgewerkt. Maar het zou zonde zijn als  
een uniek natuurgebied binnen de ring van Rotterdam 
moet verdwijnen en daarmee ook de 17e- en 18e-eeuwse 
boerderijen die er staan. VHM begrijpt het grotere belang 
van een oeververbinding, maar het bestuur van VHM zal er 
alles aan doen de huurders en panden een goede toekomst 
te garanderen; op de huidige plek of ergens anders.

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 Rotterdam-
 Delfshaven (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 2021/2022 werd een beleggingsresultaat 
behaald van -4,1%1 per fractie. In het afgelopen boekjaar is 
in twee delen ongeveer € 4,4 miljoen opgenomen door de 
diverse gelieerde stichtingen, oftewel circa 2,3% van het 
 gemiddeld vermogen van 30 juni 2021 en 30 juni 2022. In 
de tweede helft van 2021 nam de volatiliteit op de finan-
ciële markten toe. Gedurende 2022 hield deze aan. De 
oplopende inflatie, het ingrijpen van centrale banken en  
de energiecrisis als gevolg van het Oekraïne-Rusland 
conflict domineerden de headlines. Zowel aandelen als 
obligaties daalden over het gebroken boekjaar 2021/2022. 
De optelsom van rendement, bijboekingen en afboekingen 
leverde per slot 30 juni 2022 een belegd vermogen op van 
ongeveer € 181,9 miljoen; een daling van € 12,3 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 beleg-
gingsfonds 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% van het belegd vermogen als uitkering aan de 
gelieerde stichtingen.

3. Rendement: Rendementsdoelstelling van circa 5,5%  
per jaar, gegeven een lange termijn inflatieverwachting 
van 2%.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit prof. dr. O.W. Steenbeek (voorzitter), 
drs. G.J. van Lookeren Campagne RA (secretaris/penning-
meester), mr. drs. J.C.A.T. Frima (bestuurder) en dr. W.A. de 
Groot CFA (bestuurder).

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 

1 Dit rendement is op basis van de beleggingen.  
 Op basis van fractiewaarde is het rendement -4,5%.

door de fiduciair beheerder worden aangeleverd. Het boek-
jaar 2021/2022 was een jaar vol activiteiten:

• Het opnieuw vaststellen van de beleggingsovertuigin-
gen voor aandelen in combinatie met de herinrichting 
van het aandelenbelang;

• Het uitvoeren van een ALM-studie door Ortec. Waarna 
het bestuur heeft besloten om de portefeuille verder 
te spreiden door het opnemen van staatsobligaties uit 
opkomende landen voor 5% van de portefeuille;

• Goedkeuring voor het overstappen van CACEIS naar 
Northern Trust als depotbank.

Terugblik financiële markten
Het gebroken boekjaar 2021/2022 van AFR was een be-
wogen jaar. In 2021 kwam het coronavirus verder onder 
controle. De economische groei verliep voorspoediger 
dan verwacht. Met name in de westerse landen. Toch was 
er richting einde van het jaar sprake van een toenemende 
onzekerheid op de financiële markten. Deze onzekerheid 
hield in de eerste helft van 2022 aan. De Russische invasie 
van Oekraïne, hoge energieprijzen, inflatie en het beleid 
van centrale banken voerden de boventoon.
 De aandelenbeurzen sloten 2021 positief af. Waarna het 
sentiment snel draaide in de eerste helft van 2022. Waar-
deringen van bedrijven in de technologiesector namen 
sterk af door de verwachte rentestijgingen. Dit gold ook 
voor bedrijven die luxegoederen en diensten aanbieden. 
De energie- en nutssector profiteerden van de gestegen 
energieprijzen. Deze sectoren zijn echter minder vertegen-
woordigd in de benchmark. Met als resultaat dat de brede 
wereldwijde benchmark daalde in het gebroken boekjaar.
 Door de oplopende inflatie veranderde de houding van 
de centrale banken. De obligatiemarkten prijsden meerdere 
renteverhogingen in, met als gevolg dat de 10-jaars rente  
in de VS steeg van 1,5% tot 3,0%. In Nederland bewoog de 
10-jaars rente van -0,1% naar 1,7%. De langere looptijden 
van staatsobligaties zijn langer dan die van bedrijfsobli-
gaties, waardoor het rente-effect groter was. Uiteindelijk 
waren de verliezen op beide categorieën ongeveer gelijk, 
aangezien de opslag voor kredietrisico toenam, waardoor 
de bedrijfsobligaties een extra duw naar beneden kregen.

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 ziet geen aanleiding om het finan-
ciële beleid substantieel te wijzigen.
 De drempel waarboven negatieve rente over liquidi-
teiten zoals spaargelden moet worden betaald, is door 
ABN AMRO 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 2022 een 
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strategische verdeling met 64% aandelen, 26% vastren-
tende beleggingen, 10% alternatieve beleggingen en 0% 
liquiditeiten.
Binnen hedge funds heeft het bestuur besloten om de 
positie in Brevan Howard te verkopen, met name vanwege 
een toename van de beheerkosten en verandering in de 
liquiditeit van het fonds. 

Liquiditeit en solvabiliteit ratio's
De liquiditeitsratio is gedaald van 4 (2021) naar 2,5 ultimo 
juni 2022. De verwachting is dat liquiditeit meer dan 
voldoende is in de nabije toekomst. De vaste activa bestaan 
uit beleggingen die voor het grootste deel op korte termijn, 
zonder veel problemen en kosten, liquide gemaakt kunnen 
worden. Bovendien kunnen de participanthouders slechts 
tweemaal per jaar op vaste tijdstippen gelden onttrekken.
 De Stichting is een fonds voor gemene rekening en heeft 
geen eigen vermogen. De Stichting kent derhalve geen 
solvabiliteitratio.

Beleggingsresultaat
Na aftrek van kosten was het rendement op de totale 
portefeuille over de verslagperiode -4,1%. De gehanteerde 
strategische benchmark verloor 4,7%. Wij gaan hierbij uit 
van zogenaamde time-weighted rendementen. Het beleg-
gingsresultaat van het aandelengedeelte van de porte-
feuille bedroeg -2,8% vergeleken met een resultaat van de 
benchmark van -4,4%. Het aandelenfonds van Robeco deed 
het goed met een positief rendement van 5,2%. De verkla-
ring voor deze goede performance is dat het fonds alloceert 
naar zogenaamde defensieve aandelen die minder gevoelig 
zijn voor grote bewegingen in aandelenmarkten. Deze 
 beleggingsstijl profiteerde over het afgelopen boekjaar  
van de marktomstandigheden. Het Goldman Sachs aan-
delenmandaat had het juist lastig door een relatief grote 
allocatie naar groei- en kwaliteitsbedrijven. Het mandaat 
verloor 8,5%. De obligatiebeheerder BlackRock beleefde 
ook een moeilijk boekjaar met een rendement van -13,0%, 
waar de benchmark verloor 12,6%. De alternatieve beleg-
gingen  benutte de volatiliteit op de financiële markten en 
behaalde een rendement van 21,8%, tegenover een stijging 
van de benchmark met 14,4%.

De totaalrendementen zijn als volgt, waarbij ter verge-
lijking ook de rendementen uit de voorgaande verslag-
periode zijn weergegeven.
Totaalrendement -4,13% (2020/2021: 20,3%)
Rendement Aandelen -2,84% (2020/2021: 31,4%)
Rendement Obligaties -13,04% (2020/2021: 0,3%) 
Rendement Alternatieven +21,77% (2020/2021: 8,1%)

Risico’s
Met de beleggingen van het Administratiefonds Rotterdam 
worden risico’s gelopen. De belangrijkste risico’s zijn de 
volgende:

1. Marktrisico: de waarde van beleggingen kan fluctueren. 
De intrinsieke waarde van het fonds is afhankelijk van 
ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel 
stijgen als dalen. Het risico wordt bewust genomen, 
aangezien er geen rendement kan worden gerealiseerd 
zonder risico te nemen. Dit beleid heeft zich de afgelo-
pen jaren uitbetaald.

2. Valutarisico: het risico dat valuta waarin wordt belegd 
dalen ten opzichte van de euro. Dit risico wordt gemiti-
geerd 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 liquidi-
teit in de markt om beleggingsinstrumenten te verko-
pen. 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 be-
stuur 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 2022/2023
In het komende boekjaar zal inflatie een centraal thema 
blijven op de financiële markten. Centrale banken zul-
len er alles aan doen om de inflatie af te remmen. Naar 
verwachting zal de economische groei verder stagneren, 
mogelijk met een recessie tot gevolg. De impact hiervan 
op de financiële markten is lastig te voorspellen. Door de 
stijging van de rente zal de relatieve aantrekkelijkheid 
van obligaties toenemen, maar onzekerheid en volatiliteit 
 zullen ook het komend jaar bepalend zijn voor prestaties 
van de portefeuille.
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Stichting Bekker-la Bastide-Fonds 

Datum van oprichting 1 maart 1961
Aanvragen ontvangen 475
Aanvragen behandeld 461
Aanvragen toegewezen 339
- sociale noden 215
- studie of opleiding 55
- stage of studie in het buitenland 63
- kunstgebied 5
- Stichting Deddes Fonds/Nat.Monument 0
- Stichting Lodewijk Pincoffs 1
Totaal bedrag toegekend € 452.740

De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds (BLB), opgericht door 
 Jeannette Abrahamine Bekker-la Bastide, geeft finan-
ciële steun aan mensen die in de problemen zijn geraakt. 
Daarnaast helpt BLB degenen die voor studie of opleiding 
onvoldoende financiële middelen hebben. Er is ook een 
beperkt budget voor financiële steun aan individuele Rot-
terdamse kunstenaars.

Bestuurszaken
Voormalig bestuurslid van BLB, de heer Boudewijn Francis-
cus Mees, is op 1 juni 2022 op 86-jarige leeftijd overleden. 
Boudewijn Mees was bestuurslid van BLB van 1993 tot 
2005. Voor zijn In memoriam verwijzen we naar pagina 59 
van dit jaarverslag.

Voormalig bestuurslid van BLB, de heer Kaeso (Willem 
Anton) Engelbrecht, is op 5 september 2022 op 90-jarige 
leeftijd overleden. Kaeso Engelbrecht was bestuurslid van 
BLB van 1988 tot 1999 en verantwoordelijk voor de kunst-
aanvragen. Voor zijn In memoriam verwijzen we naar 
pagina 59 van dit jaarverslag.

Sociale aanvragen 
Bij de sociale aanvragen blijft het de insteek van ons fonds 
om de situatie van mensen in financiële nood iets te 
verlichten indien dat ondersteund wordt door een goede 
motivatie van een hulpverlener.
 Evenals vorig jaar zien we ook in dit verslagjaar de 
gevolgen van de diverse crises, waaronder de coronacrisis. 
Door de toename van mensen in armoede is het aandeel 
sociale aanvragen ten opzichte van het aantal studie aan-
vragen ook in verslagjaar 2021-2022 nog steeds groter dan 
in voorgaande jaren. 
 Daarom is ook de bijdrage van ons fonds voor spoedaan-
vragen via Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (FBNR) in 
2021 groter geweest dan normaal. Vanwege bestuursverte-
genwoordiging van BLB in het bestuur van FBNR, kan het 
werk van FBNR goed gevolgd worden en is er veelvuldig 
overleg waardoor we aanvullend kunnen werken. 

 In het verslagjaar zijn we aanwezig geweest bij de 
clusterbijeenkomst Sociale Noden van de Vereniging 
Rotterdamse Fondsen bij de gemeente Rotterdam met de 
wethouder Armoedebeleid en de wethouder Jongerenloket. 
Dit resulteerde in een vervolgafspraak met de directeur 
Maatschappelijke Ondersteuning, verantwoordelijk voor 
de Bijzondere Bijstand in Rotterdam. Wij hebben aan 
de hand van aanvragen bij ons fonds er voor gepleit dat 
 Bijzondere Bijstand vaker een -voorliggende- voorziening 
voor basisbehoeften zou moeten zijn. 
 Ook met het Fonds Bijzonder Noden Amsterdam heeft 
in het verslagjaar weer een informatief samenwerkings-
gesprek plaatsgevonden waardoor er meer zicht is op de 
voorzieningen voor onze aanvragers uit Amsterdam.

Studie aanvragen 
Afgelopen boekjaar ziet BLB gelukkig weer aanvragen 
van studenten voor ondersteuning bij stages en studies in 
het buitenland. De meeste aanvragen voor ondersteuning 
van studiekosten 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. Dankzij 
de bijdragen kunnen studenten hun studies afronden. 
Met een diploma op zak is er voor de studenten een betere 
startpositie op de arbeidsmarkt.

Een periode van studie in het buitenland draagt in hoge 
mate bij aan de wetenschappelijke en maatschappelijke 
vorming van studenten. Nu de samenleving weer terug-
keert naar normaal ziet het fonds dan ook een toename in 
aanvragen van studenten die voor een master of een stage 
naar het buitenland gaan.

Kunstaanvragen
Kunstenaars uit Rotterdam kunnen bij BLB individueel 
 ondersteuning aanvragen voor autonome artistieke projec-
ten. Ook dit jaar hebben we verschillende kunstenaars op 
deze wijze in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen. 

Cijfermatige gegevens zijn onder voorbehoud van vaststelling  
jaarrekeningen van hiervoor vermelde stichtingen.
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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/penningmeester
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, bestuurslid
Mr. M.A. de Kleer, secretaris/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
Prof. dr. O.W. Steenbeek, voorzitter
Drs. G.J. van Lookeren Campagne RA, secretaris/penningmeester
Mr. drs. J.C.A.T. Frima, bestuurslid
Dr. W.A. de Groot, CFA, bestuurslid

Samenstelling van  
de besturen  
per 30 juni 2022 

Boudewijn Franciscus Mees
Boudewijn Mees een maatschappelijk betrokken zeevaartman is  
van ons heen gegaan.

De heer Mees is in 1993 lid geworden van het bestuur van  
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds. Een bestuurder met veel kennis 
van de haven en de scheepvaart in al haar facetten. 

Als bestuurder van Stichting E. Deddes Fonds; een stichting die ten 
doel had jongeren die een carrière in de scheepvaart ambieerden  
te ondersteunen, heeft hij het belang van deze jongeren met passie 
gesteund. Dat gebeurde lange tijd door een jaarlijkse schenking  
te doen aan de organisatie die het verblijf en huiswerkbegeleiding 
verzorgde voor jongeren verbonden aan het Scheepvaart en 
Transportcollege te Rotterdam, wiens ouders in de scheepvaart 
werkzaam waren en het merendeel van het jaar aan het varen 
waren, of zo ver van Rotterdam woonden dat zij door de week 
onderdak en begeleiding nodig hadden.

De heer Mees heeft zich met verve voor deze jongeren ingezet en 
mogelijk gemaakt dat het Deddes Fonds in 1996 een plek heeft 
gekregen binnen Stichting Bekker-la Bastide-Fonds. Het Deddes 
Fonds moest als gevolg van structuur veranderingen en fusies van 
diverse opleidingsinstituten in de maritieme sector een andere 
plaats krijgen. Mede dankzij de heer Mees doet Stichting Bekker-la 
Bastide-Fonds, tot op de dag van vandaag, schenkingen aan 
maritieme opleidingen in naam van het Deddes Fonds.

Tot 2005 heeft de heer Mees deel uitgemaakt van het bestuur van 
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds, tevens vanaf 2000 in de functie 
van secretaris. Waarbij de maritieme sector immer een belangrijk 
onderdeel van zijn werk voor het fonds was. Zijn afscheid van ons 
bestuur vond dan ook plaats in het huidige café Verhip (voorheen 
café Neeleman) in het Lloydkwartier vlak bij zijn geliefde Scheep-
vaart en Transportcollege.

De heer Mees zal node worden gemist.

Kaeso Willem Anton Engelbrecht 
Kaeso Engelbrecht is overleden.

Kaeso (W.A.) Engelbrecht heeft in het bestuur van Stichting 
Bekker-la Bastide-Fonds gezeten vanaf 30 juni 1988 tot en met 
9 december 1999. Hij had in het bestuur de portefeuille kunst. In  
de ruim 11 jaar dat de heer Engelbrecht in het bestuur heeft gezeten, 
heeft hij ervoor gezorgd dat diverse Rotterdamse culturele projecten 
zijn ondersteund met een geldelijke bijdrage van Stichting Bekker-la 
Bastide-Fonds. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage.

In memoriam
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Projectenlijst 2021/2022 Stichting Bevordering van Volkskracht  
inclusief het fonds op naam H.M.A. Schadee

A Tale of a Tub
Blaauw Art
Centrum Beeldende Kunst
Centrum voor Dienstverlening - CVD 

Havenzicht
Concert- en congresgebouw de Doelen
Encore
Handbalvereniging E.T.C. Hoogvliet 

(Eros-Tediro-Combinatie)
HandicapNL
International Faculty Association ACE
International Film Festival Rotterdam
K.C.O.V. Halleluja
Kamerorkest Rotterdam - Ars Musica
Klein Rotterdams Toneel
Maatschap Observatorium
Madeleine Berkhemer Foundation
Maritiem Museum Rotterdam
Museum Boijmans Van Beuningen 

Rotterdam
Museum Het Prinsenhof
Netwerk Nieuw Rotterdam
Nico Adriaans Stichting
North Sea Round Town
Orkest Intermezzo
Peter Faber Stichting
Rotterdamsch Studenten Gezelschap
Rotterdamsche Studenten Rijvereniging 

Marcroix
Samen 010, kerken en vrijwilligers voor  

de stad
Schreuder College Villeneuve
Speeltuinvereniging Hillesluis
Stichting 10 tégen 1
Stichting Aan Den Slag!
Stichting Altstadt Rotterdam
Stichting Antilliaanse Culturele 

Aktiviteiten
Stichting Architectuur Filmfestival 

Rotterdam - AFR
Stichting Arosa
Stichting Artertainment
Stichting Ausdauer
Stichting Behoud Molen de Speelman
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Blommenfesteijn
Stichting Boom Snap Clap
Stichting Centraal Plan Bureau Rotterdam
Stichting China Festivals Rotterdam
Stichting Ciconia Consort
Stichting CLUB GEWALT
Stichting Collectief de Transmissie
Stichting Colours of Impact
Stichting Community & Voedselsurplus
Stichting Culture Connection
Stichting Daily Practice Foundation
Stichting De Bezetting Speelt
Stichting 'de bovenkamer'
Stichting De Filmwerkplaats
Stichting de Loodsen

Stichting De Nieuwe Lichting
Stichting de Ontbranding
Stichting de Rotterdam Connectie
Stichting Dental Care for Homeless People 

Foundation
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Stichting Drijfzand
Stichting Dromen in Kleur
Stichting Dry Levee 
Stichting Erasmus Trustfonds
Stichting F. Bordewijk Genootschap
Stichting Feyenoord Foundation
Stichting Film Platform Rotterdam
Stichting Flagen
Stichting Fonds Bijzondere Noden 

Rotterdam
Stichting Goud van Noord
Stichting Happy Motion
Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland
Stichting Het Nieuwe Instituut
Stichting HipSick
Stichting HISTORIE-KS
Stichting Hraunmosi
Stichting Hulphond
Stichting iETWORKS
Stichting IMC Weekendschool
Stichting Inclusia
Stichting Jan Vos
Stichting Jazz International Rotterdam
Stichting Jenevermuseum Schiedam
Stichting Kongsi
Stichting Krek
Stichting Kunstfestival 

Schiebroek-Hillegersberg
Stichting Kunsthal Rotterdam
Stichting Le Sud
Stichting LIBI
Stichting Live in Rotterdam
Stichting Live@BIRD
Stichting Loods 24 en Joods 

Kindermonument
Stichting Ludwig
Stichting LUSU
Stichting Maas Stories
Stichting Mara
Stichting MiMa
Stichting Mooi Weer & Zo
Stichting Museum Vlaardingen
Stichting Mystiek Mediterrane Muziek
Stichting nai010 uitgevers
Stichting Nederlands Studenten Jazz 

Orkest
Stichting Office for Metropolitan 

Information
Stichting Ondersteuning Mensen Zonder 

Verblijfstitel Pauluskerk - OMZO
Stichting Onderwater Producties
Stichting Op Zoek naar Schittering
Stichting Open Hof Muziek
Stichting Opera Rotterdam

Stichting Pet'je af -  Drechtsteden
Stichting Pleinbioscoop Rotterdam
Stichting Podcastnetwerk
Stichting Poetry International
Stichting Poëziebus
Stichting Popidou
Stichting POW! WOW! NL
Stichting Public Art Squad- MAMA
Stichting RBO Sinfonia
Stichting Roodkapje
Stichting Root Rotterdam
Stichting Rotterdam Chamber Music 

Society
stichting Rotterdam woont
Stichting Rotterdams Vocaal Ensemble
Stichting Rotterdams Volkstheater
Stichting Rotterdamse Dakendagen
Stichting SamSam Uitvaartcoaching
Stichting Shantyfestival Rotterdam
Stichting Sportfilm Promotie
Stichting Studie K.P. van der Mandele
Stichting Studio Bruijs
Stichting Suburban
Stichting Tall Tales Company
Stichting Tante Nino
Stichting Teddy shouldn't smoke
Stichting TG De Klassieken
Stichting The Millennium Jazz Orchestra
Stichting Theater aan de Schie
Stichting Theater Zuidplein
Stichting Theatercollectief Macabre
Stichting Theatergroep Witte Raaf
Stichting Toen
Stichting Triple C
Stichting Verhalenhuis Belvédère
Stichting Visual Stories
Stichting Voice of All Women 
Stichting Volkskracht Historische 

Monumenten
Stichting Vox Interna
Stichting WaaR art and culture
Stichting Weisbard
Stichting Werkplaats Walhalla
Stichting Wij Zijn Rotterdam
stichting wijkorgaan Stadsdriehoek
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Stichting Wijlande
Stichting Wildlife Film Festival Rotterdam
Stichting Xclusiv
Stichting Zuid-Hollandse Popunie
Stichting Zuidtopia
Stukafest Rotterdam
Tennisvereniging LTV Laatjes Kaai
The Skyline Sisters
Toonkunst Rotterdam
Veer Stichting
Vereniging Rotterdams Barok Ensemble
Vocaal Ensemble Animato
Vogelvereniging Rijnmond
Wijkbedrijf de Middellander BV
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Projectenlijst 2021/2022 J.E. Jurriaanse Stichting

Amsterdam University Press
Concert- en congresgebouw de Doelen
Coöperatie Ondergrond U.A.
Dr. P.A. Tiele-Stichting
Fokko Erhart Natuurreportages
Ha-Bo B.V.
heNK het Nieuwe Koor
Historisch Genootschap Roterodamum
History
Hortus botanicus Leiden
Impulsando
J.E. Jurriaanse Stichting
K.C.O.V. Halleluja
Linschoten-Vereeniging
Mevrouw dr. M.F. Winkler
Museum Paul Tetar van Elven
Saskia Aukema - tekst en beeld
Stichting A Tale of A Tub
Stichting Adelaida
Stichting Arminius
Stichting BAKboord
Stichting BeeSerious
Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
Stichting Clubhuis Nederland
Stichting de Bibliotheek Utrecht

Stichting Delfts Peil
Stichting Dig It Up
Stichting Digitaal Portaal voor  

Nederlandse Kastelen
Stichting Dira!
Stichting Dorpstuin Rozenburg
Stichting Feest der Poëzie
Stichting Gedeeld Verleden  

Gezamenlijke Toekomst
Stichting Goed Beeld
Stichting Grensovergang
Stichting Haags Historisch Museum
Stichting Het Fries Museum
Stichting Het Speeleiland Schiedam
Stichting Historisch Tijdschrift Holland
Stichting Jeugdsoos Pecto’s
Stichting Kastelenstudies Nederland
Stichting Letterhaven
Stichting Maassluise Muziekweek
Stichting Metamorphose
Stichting Molens aan de Kralingse Plas
Stichting Molenviergang Aarlanderveen
Stichting Nai 010 Uitgevers
Stichting Nationaal Glasmuseum Leerdam
Stichting Oud-Zevenhuizen-Moerkapelle

Stichting Parlementaire Geschiedenis
Stichting Past4Present
Stichting PCPO Capelle-Krimpen
Stichting Regionale Omroep Rotterdam-

Rijnmond eo
Stichting Scouting Naaldwijk
Stichting Stadspodium
Stichting Streekmuseum voor  

de Krimpenerwaard Crimpenerhof
Stichting Tailors & Wearers
Stichting Volkskracht Historische 

Monumenten
Stichting Wijkcollectie
Stichting Zucht
Tierra Art
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
Uitgeverij Louise
Uitgeverij Natuurmedia
Uitgeverij Thoth
Uitgeverij Verloren
Universiteit Leiden
Utrechts Klokkenluiders Gilde
Vlaardings Musicalgezelschap
Waanders Uitgevers b.v.
Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

Projectenlijst 2021/2022 Stichting Neyenburgh

Abdel-kwan Rotterdam
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland
Nationale Vereniging de Zonnebloem -  

afd. Rotterdam Charlois
Samen Kerk In Nederland 

(SKIN)-Rotterdam
Stichting Big Brothers Big Sisters
Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk
Stichting Excelsior4All
Stichting Fonds Bijzondere Noden 

Rotterdam
Stichting Het Buitenhof
Stichting House of Hope
Stichting JIJ
Stichting John 106

Stichting Jong010
Stichting Kledingbank-Rotterdam
Stichting Maatschappelijke Activiteiten 

Delfshaven
Stichting MAIT (Mijn Administratie  

is Top)
Stichting Mano
Stichting Mooi Werk
Stichting Music Matters
Stichting NL Cares - Utrecht
Stichting Praten met je Handen
Stichting Reis met je Hart
Stichting Roei Accommodatie 

Crooswijksebocht
Stichting Rotterdams Handwerk

Stichting Rotterdams 
Ongedocumenteerden Steunpunt 
- R.O.S.

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk
Stichting Sheltersuit
Stichting Skateland Rotterdam
Stichting Stimulance
Stichting Timon
Stichting Voedseltuin Rotterdam
Stichting Vrienden van het Klooster
Stichting Warm Rotterdam
Stichting Women Connected
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Projectenlijst 2021/2022 Van Leeuwen Van Lignac Stichting

Aafje Smeetsland- Rotterdam
ASVZ
Commissie.H.Pernis
Concert- en congresgebouw de Doelen
De Inloop Stichting “Johanna”
Handbalvereniging E.T.C. Hoogvliet 

(Eros-Tediro-Combinatie)
Het Kleine Heldenhuis
Hockey Club Feijenoord
Hulp- en ontmoetingscentrum Portland
Kinderboerderij de Heij
Nationale Vereniging de Zonnebloem - 

afdeling Groot Schiebroek
Normal Difference Mind Health Project
Prinses Christina Concours
Rijvereniging De Hazelaar
Rotterdamse voetbalvereniging Linker 

Maas Oever
Smartlappenkoor Tranen met Tuiten
Stichting 4Seasons
Stichting Armoedefonds
Stichting ASVZ
Stichting B for You
Stichting BedtimeStories
Stichting BONT
Stichting BOOR
Stichting Buurtlab
Stichting Confro
Stichting Cool aan de Gang
Stichting Cult North
Stichting Cultuur is voor iedereen!
Stichting De Geheime Tuin 
Stichting De Goede Herder
Stichting De Schoolschrijver
Stichting De Start Lijn
Stichting de Talenstrateeg
Stichting De Vakantiebank
Stichting Dona Daria
Stichting Droomtheater
Stichting Fabriek Fantastiek
Stichting Fratsen

Stichting Game Changers
Stichting ‘Gebaar’
Stichting Geluk
Stichting Grondvesten
Stichting ‘Hagenaar De Hoop’
Stichting Happy Motion
Stichting Het Speelhuis
Stichting Hospice Rotterdam “De Vier 

Vogels”
Stichting Huiswerkklas Oude Westen
Stichting In Dialoog
Stichting Inloophuis De Boei Rotterdam
Stichting Jeugdvakantieland
Stichting Kennis Platform voor Onderwijs, 

Innovatie en Talentontwikkeling
Stichting Ketelbinkie
Stichting Kinderkampen Rotterdam
Stichting Kunst = Zinnig
Stichting Lekker Groen
Stichting Lloydscompany
Stichting Loreley Productions
Stichting Maniacs Theaterproducties
Stichting Mara
Stichting Meedoen in Rotterdam
Stichting Misiconi
Stichting Muziek aan Bed
Stichting ‘n Bries
Stichting Natuurhistorisch Museum 

Rotterdam
Stichting Nuestra Casa
Stichting Open Monumentendagen 

Rotterdam 
Stichting Paul Nijgh-penning
Stichting Philomela
Stichting Podiumbeesten
Stichting Prasino
Stichting Present Rotterdam
Stichting Richard Krajicek Foundation
Stichting Rotterdam in Koor
Stichting Rotterdamse Autisten Soos
Stichting Rotterdamse Avondschool - Stras

Stichting Saz
Stichting Seniorenraad 

Kralingen-Crooswijk
Stichting Sinfonia Rotterdam
Stichting Stimulance
Stichting Studentmentoren Rotterdam 

(SSR)
Stichting The Hope of Life
Stichting Theater op Katendrecht
Stichting Theater Stuiter
Stichting Theatergroep Knars
Stichting Tot de Verbeelding
Stichting Um Bom Dia Feliz
Stichting Vakantieweken Crooswijk en 

Oude Noorden
Stichting Vier het Leven
Stichting voor Educatie en 

beroepsonderwijs Zadkine
Stichting Vrienden van Enver
Stichting Watersport Gehandicapten 

Nederland - SailWise
Stichting Wielewaal
Stichting Wijkcollectie
Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West
Stichting World Police&Fire Games 

Rotterdam 2022
Stichting Zeldzame Ziekten Fonds
Team Toekomst
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten
Van Leeuwen van Lignac Stichting - New 

Horizon Cruises
Vereniging CJV Overschie
Vocaal Ensemble Tiramisu
Voetbalvereniging HWD
Volksuniversiteit Rotterdam
Werkgroep Koningsdag Pernis
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29%

16%

17%

10%

2%
2%

1%

5%

4%

6%

8%

*  Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Stichting Bevordering van Volkskracht
(incl. het fonds op naam H.M.A. Schadee)

Van Leeuwen Van Lignac Stichting

Stichting Neyenburgh

J.E. Jurriaanse Stichting (incl. proefschriften)

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Stichting Kleijn van Willigen-Goddard

Stichting Ivo Opstelten Fonds

12%
€ 554.045

10%
€ 452.740

2%  € 100.000
0%  € 11.000

25%
€ 1.109.856

12%
€ 523.226

39%
€ 1.734.101

Wetenschap, kunst en cultuur

Maatschappelijke dienstverlening

Bouwkunde

Volksontwikkeling/vormingswerk

Sport en recreatie

Sociale hulpverlening*

Rotterdam/algemeen

Studie bijdragen*

Gezondheidszorg

Natuur en milieu

Bijdrage Proefschriften

Kinderbescherming/kinderzorg

Verstrekte bijdragen per stichting 2021/2022

Verstrekte bijdragen per categorie 2021/2022
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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 subsidie-
bedrag 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  procedure en aanvraagformu-
lieren 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 subsidie-
verzoek 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

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 

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

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds
J.E. Jurriaanse Stichting 
(aanvragen voor de drukkosten van proefschriften)

Secretariaat
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

Bedankt

Het secretariaat van Stichting Bevordering van Volkskracht 
en alle gelieerde stichtingen werkte ook in 2021/2022 vanuit 
het kantoor van NautaDutilh N.V. Advocaten Notarissen 
 Belastingadviseurs aan het Weena. 

Het bestuur en het secretariaat van  Volkskracht 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  (010) 224 03 23
e  secretariaat@volkskracht.nl
    bekker@volkskracht.nl
i www.volkskracht.nl 
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