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Het podium van Theater Rotterdam tot Verhalenhuis omgebouwd voor ‘At Home, Everywhere’ 



2019 Was een buitengewoon jaar. We zijn opnieuw in bezoek, 
in deelname en in ontwikkeling gegroeid. Steeds meer men-
sen en organisaties bezoeken het Verhalenhuis als plek en 
partner voor inspiratie en vernieuwing zoals diverse Haagse 
culturele organisaties, het Amsterdam
Museum, de Antwerpse Musea & MAS en Red Star Line 
Museum, het Nationale Bibliotheekcongres en Probiblio, de 
Cultuuralliantie Tilburg, Van Eesteren Museum, Casa Sofia 
Amsterdam, alle meemaakpodia van Fonds Cultuurpartici-
patie e.a. We bieden inspiratie-sessies aan, vertellen over de 
werking en de werkwijze van het Verhalenhuis en er is
uitwisseling en tijd om mee te denken op specifieke ontwik-
kelingen en cases. De boodschap is vooral om op eigen 
locatie op een eigen manier invulling te geven aan (mede)
menselijkheid in het dagelijkse leven en werken. Elders in 
het land zijn intussen ook Verhalenhuizen ontstaan. Soms zijn 
elementen uit de programmering overgenomen (Leeuwar-
den en Leidschendam: Al Rewaq; stichting Haags Verhaal: 
groepsportretten en eet- en ontmoetingsprogramma’s). We 
presenteerden het Verhalenhuis ook op conferenties onder 
meer in het Stedelijk Museum Schiedam op het symposium 
‘Cultuur van, door en voor iedereen’, bij het Rotterdamse 
Stadsmakerscongres in Theater Rotterdam en in het Van Abbe 
Museum op het Inclusie symposium. De IABx, Jeremy Simons, 
Lonely Planet en The Guardian noemden dit jaar het Verha-
lenhuis als de plek waar je naartoe moet als je Rotterdam 
bezoekt. Het bereik van wat we doen is welhaast onwerkelijk 
veel groter dan de deelnemers aan onze activiteiten. Door 
deze belangstelling zijn we bovendien elke dag open; de 

bezoekersstroom is verdubbeld ten opzichte van 2015 toen 
we het Cultuurplan 2017-2020 schreven. De voorgenomen 
doelen en activiteiten voor 2019 zijn dan ook verwerkelijkt. 
Het jaar 2019 stond hierdoor  - en gelijktijdig door de nieuwe 
Cultuurplanfase – vooral in het teken van nadenken over hoe 
verder, de toekomst.

VLUcHtStAD
Qua onverwachte toevoeging in de programmering met im-
pact op de organisatie en financiering stond het ICORN Inter-
nationale Vluchtstedencongres op nummer één. De jaarlijkse 
editie van de ICORN vond in 2019 plaats in Rotterdam. Het 
Verhalenhuis werd gastheer van een internationaal evene-
ment met meer dan 350 internationale schrijvers op de vlucht. 
Allereerst betekende dit vooral op zoek gaan naar meerdere 
partijen om dit complexe evenement mogelijk maken: extra 
financiering en het accommoderen en mede-organiseren van 
de conferentie met een zeer diverse, veelal in moeilijke positie 
verkerende doelgroep. Ondersteunend aan de missie zagen 
wij de driedaagse internationale samenkomst ook als kans 
om het Vluchtstadproject - ons gastenverblijf voor een vlucht-
schrijver en de verbinding met de vluchtgemeenschappen in 
de stad - meer duurzaam te ontwikkelen. Daarom wilden we 
persé de (besloten) conferentie inzetten om publieke ontmoe-
tingen met vluchtelingen, gevluchte schrijvers, muzikanten 
en kunstenaars te organiseren. Onderweg was helaas de 
beoogde partner, het 50-jarige Poetry International verplaatst 
in tijd. Hierdoor viel een belangrijke programmapartner weg. 
We moesten werkelijk alle zeilen bij zetten. Het duurde lang 

voordat financiële zekerheid kwam - fondswerving voor het 
onderwerp blijkt zeer moeizaam. Een aantal partijen hebben 
hier op het allerlaatste moment de essentiële verlichting ge-
bracht. Zo kon een unieke editie van de internationale ICORN 
conferentie worden gerealiseerd: met als thuisbasis een Ver-
halenhuis én een schip, het ss Rotterdam in combinatie met 
een festival als (rand)programma. Er ontstond samenwerking 
met de steden Amsterdam en Leiden, met culturele partners 
als Theater Rotterdam, IFFR Internationaal Film Festival Rot-
terdam, de RCE en Chabot Museum als ook met ondernemers 
en initiatieven in de wijk als ROS Rotterdams Ongedocumen-
teerden Steunpunt, ss Rotterdam, café Kopi Soesoe, Kapsalon 
Is de Kaap en boekhandel Bosch & de Jong. De betrokken 
international (vlucht)schrijvers en muzikanten beleefden ple-
zier bij de publieke ontmoetingen, de poëtische en muzikale 
pop-ups met onverwacht bereik door de live streamings. Het 
festival gaf nog meer context en betekenis dan van te voren 
bedacht en veroorzaakte een grote saamhorigheid en betrok-
kenheid bij de deelnemende organisaties en de bezoekers. 
Bovendien was er verwondering en trots: een burgemeester 
als dichter die de aankomstavond opende. Het Verhalenhuis 
in Rotterdam is letterlijk op de internationale kaart gezet.  Een 
apart festivalverslag met veel foto’s (in Engels en Nederlands) 
is beschikbaar.

mEER VERStERkINg
Vorig jaar gaven we al aan meer ruimte nodig te hebben voor 
het programmaconcept van de Volkskeuken, voor Rotterdam-
mers die ook (of vaker) willen koken, eten én daarbij hun 
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54Met Perzische tapijten en een mobiele keuken (container) wordt de Schouwburg omgetoverd tot Verhalenhuis. Burgemeester Aboutaleb opent het festival.



(migratie)verhalen delen. Wij zagen toen kans onze opslag-
ruimte een paar straten verderop, in eigendom te verwerven. 
We maakten een plan deze tot een kookstudio om te bouwen 
en in 2019 werd het fondswervingsplan succesvol. Partners 
zijn gevonden in Job Dura Fonds, Swart van Essen, VSB 
Fonds, Kansfonds, Ondernemersbelangen Rotterdam en de 
Rabobank Foundation. In het najaar van 2019 werd gestart 
met de verbouwing. Medio 2020 hopen we de Volkskeuken-
studio in gebruik te kunnen nemen zodat de activiteiten van 
het Volkskeukenprogramma kunnen groeien. 
Door ondersteuning van stichting Bevordering van Volkskracht 
kon bovendien voor het oral history programma met ‘de 
Verhalenkeet’ het hele jaar een (part time) ontwikkelaar c.q. 
redacteur worden ingezet. In 2019 hebben we dan ook zes in 
plaats van twee nieuwe producties gemaakt. Er ontwikkelde 
zich een team met een vaste, professionele werkwijze en de 
noodzakelijke disciplines voor het ophalen, vastleggen en 
presenteren van audioverhalen c.q. podcasts. Steeds meer 
Rotterdammers weten daardoor het Verhalenhuis te vinden 
als ervaringsdeskundige, een ‘oral history’ punt in de stad; 
dit geldt voor zowel bewonersinitiatieven en (migranten)
gemeenschappen als culturele instellingen. In 2019 is ook de 
Luisterlobby in het Verhalenhuis zelf meer geschikt gemaakt 
voor (luister)exposities. Hierdoor konden we het aantal 
tentoonstellingen niet alleen iets verhogen, maar juist ook de 
audioverhalen meer plek bieden. 
Het expositiefeuilleton - een nieuwe vorm van tentoonstellin-
gen maken die het Verhalenhuis eerder ontwierp in samen-
werking met de RCE – werd in 2019 verder ontwikkeld. Het 
Mondriaanfonds meent ‘dat de plannen voor het expositie-
feuilleton van voorbeeld stellende aard zijn voor het Neder-
landse veld’.  Ze ondersteunt opnieuw tweejarig deze werking 
vanwege “de bijzondere wijze waarop het Verhalenhuis zijn 

doelgroepen bij activiteiten betrekt, niet alleen als bezoeker 
maar ook door een bijdrage te leveren aan het programma.” 
Het Verhalenhuis treedt ook als (co)curator op in tentoonstel-
lingen van/voor/door/met communities zoals in 2019 voor 
de Chinese School Dan Hua vanwege hun 20 jarig jubileum, 
hetgeen resulteerde in een tentoonstelling in de Bibliotheek 
Rotterdam. Daarnaast maakten we ook met stichting Loods24 
een expositie over Tuschinski in het Stadhuis en was Fenmei 
Hu co-curator in het Wereldmuseum Rotterdam ten behoeve 
van ‘een blinde vlek’ in de nieuwe vaste opstelling.

oRgANISAtIE EN fINANcIëN
Verhalenhuis Belvédère is en blijft een groeiende (vrijwilligers)
organisatie, waarbij een heel kleine staf de dagelijkse gang 
van zaken regelt en de initiatiefnemers en (steeds meer) 
programmamedewerkers als zzp-er hun diensten verlenen. 
De output van de organisatie vergt veel van alle betrokkenen 
en er was duidelijk behoefte aan verdere versterking van de 
organisatie ten bate van de kwaliteit en continuïteit. Er is in de 
tweede helft van 2019 dan ook een interim operationeel leider 
aangetrokken met een duidelijke opdracht de organisatie door 
te lichten en met concrete aanbevelingen te komen. Dit traject 
heeft geresulteerd in het besluit per direct een productieleider 
te gaan werven, die met ingang van april 2020 zal aantreden. 
In 2019 werd ondanks de enorme groei van de eigen inkom-
sten toch opnieuw een verlies geleden, maar ook dit jaar 
was dat slechts circa 5% van de totale omzet en kon het nog 
opgevangen worden binnen de algemene reserve. Duidelijk 
is dat voor de komende jaren bij dit activiteitenniveau een 
hogere bijdrage van de verschillende overheden noodzaak is. 
Hieronder volgt een toelichting per kernprogramma en een 
toelichting op de eisen en formulieren van het Cultuurplan.
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Nieuwe en oude Katendrechters in de Luisterlobby.



De Volkskeuken is een ontmoetingsprogramma rondom 
identiteit en erfgoed. In de Volkskeuken van het Verhalenhuis 
nodigen we Rotterdammers uit te koken voor publiek en te-
gelijkertijd zijn/haar persoonlijke migratieverhaal te vertellen 
en eetgewoonten, recepten, rituelen, geuren en smaken te 
delen. Het narratieve wordt gecombineerd met ontmoeten en 
samen eten. De stad Rotterdam is thuishaven voor meer dan 
206 nationaliteiten (anno 2019). Belvedère wil deze zichtbaar 
maken en hiermee laagdrempelige ontmoetingen en uitwis-
seling creëren. Telkens worden de programma’s voorbereid 
met interviews, verzameling van illustraties en (informele) 
coaching van de vertellers. Afhankelijk van de gastkok c.q. 
hoofdgast kan het programma film, muziek, dans of perfor-
mance bevatten. Toehoorders en spreker worden met elkaar 
verbonden in de stad van aankomst, Rotterdam. Er zijn pro-
gramma’s/avonden met driegangen diners en een uitgebreid 
verhaal van de hoofdgast tussen de gangen door. Tot aan 
lunches waarin via fotografie een kort maar beeldend verhaal 
wordt verteld voordat tot de maaltijd wordt overgegaan. Er 
waren in 2016 zo’n 26 verschillende etnische achtergronden 
aan bod gekomen. Met 2019 mee zijn tot nu 63 verschillende 
etniciteiten vertegenwoordigd geweest. 

Gastkoks of hoofdpersonen in 2019 - de namen willen we 
graag benoemen, waar onder:

• Napsia Esfarani, Dean Umarella, Ingrid van der Hoeven     
(Molukken, Rotterdam)

• Debora Carrizo (Argentinië, Rotterdam)
• Asha Kowtal (India, Rotterdam)

• Alisa Cuuna en moeder (Roma, Rotterdam)
• Ines Balkema (Zuid Afrika, Rotterdam)
• Wahid, Solmaz en Khashayar, Amir Afrassiabi, 

Hamed Ahmadi (Iran, Rotterdam)
• Alice Fortes, Lena Evora, Paolo Bouwman (Cabo Verde, 

Rotterdam)
• Rosh Abdelfatah (Syrië, Rotterdam)
• Ouijdane Reyani, Someja (Marokko, Rotterdam)
• Anita Abaissa (Marrons, Suriname, Rotterdam)
• Patricio Wang (Chili, Rotterdam)
• Dore van Duivenbode (Polen, Rotterdam)
• Ap Halen, Anastasia Gerretsen (Indonesië, Estland, Rotterdam)
• Brigittte Doest (Suriname, Rotterdam/Agniesebuurt)

Er waren bovendien groepsontvangsten/programma’s met gast-
koks die al eerder in de Volkskeuken kookten en terugkwamen:

• Annamarie Christiaan en Eunice Wilkerson 
(Antillen - Rotterdam)

• Jackie Bailon (Equador - Rotterdam)
• Kaire Guthan & Thomas (Estland - Rotterdam)
• Marit Shalem (Israël - Rotterdam)
• Muzeyyen Özkan (Turkije - Rotterdam) 
• Joany Muskiet (Suriname - Rotterdam)
• Susanne Moolenaar (Korea - Rotterdam)
• Yin Kohar (Indonesië - Rotterdam)
• Aster Tesfai (Ethiopië - Rotterdam)
• Alexandra Kagiorgi (Griekenland - Rotterdam)
• Faten Kiwan, Anahid Darwish, Lamya Dahly                               

en Maher Al Sabbagh (Syrië - Rotterdam)

• Fenmei Hu, Mr Choy (China - Rotterdam)
• Ariena en Marciana Ignacio da Silva Oliviera 

(Kaapverdië - Rotterdam) 
• Regina Lerma (Spanje - Rotterdam)
• Yasotha Kumasasamy (Sri Lanka - Rotterdam)
• Randa Eltery (Alexandrië / Egypte - Rotterdam)

Qua Volkskeukenprogramma hebben we in 2018 al een ont-
wikkeling aangekondigd, namelijk dat we onze opslagruimte 
aan de Atjehstraat in Katendrecht hadden verworven met als 
doel de ‘Volkskeukenstudio’ te bouwen, voor de broodnodige 
ruimte die we nu tekort komen met de diverse kook/vertel/
ontmoet-activiteiten. Voor de verbouwing en inrichting van 
de ruimte zou hier in 2019 eerst via fondswerving de nodige 
externe financiering worden binnengehaald. We zijn heel 
gelukkig met alle toezeggingen en kunnen melden dat het is 
gelukt, hetgeen betekent dat eind 2019 een begin is gemaakt 
met de verbouwing. Naar verwachting zal vanaf medio 2020 
de studio in gebruik kunnen worden genomen en heeft zo de 
Volkskeuken van het Verhalenhuis een uitbreiding met een 
kookstudio waar meer mogelijkheid komt tot uitwisseling en 
vastlegging van verhalen, rituelen, gebruiken, familierecep-
ten, keukenobjecten etc., ontwikkeling van gastkoks en waar 
ook workshops/lessen kunnen plaatsvinden. 

OVERZICHT pROgRAmmA’s mET ACTIVITEITEn In 2019

1. DE VoLkSkEUkEN

98In de Volkskeuken van Anita Abaissa (Marowijne, Suriname)



De Estische Volkskeuken van Kaire Guthan

De Poolse Volkskeuken van Dore van Duivenbode

De Chileense Volkskeuken van Patricio WangDe Volkskeuken van Amir Afrassiabi (1934, Isfahan, Iran).



De Volkskeuken: eten en (levens)verhalen delen.
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In het Verhalenhuis zelf is een aparte expositievloer, waar we 
jaarlijks ongeveer vier verschillende (participatieve) exposities 
samenstellen die altijd Rotterdammers als onderwerp heb-
ben. In deze exposities worden persoonlijke migratieverhalen 
uit de hedendaagse stad gekoppeld aan grotere thema’s uit 
de actuele stadsgeschiedenis. In iedere expositie participe-
ren bewoners en wordt er samenwerking gezocht met een 
kleine of grote culturele speler in de stad voor inhoudelijke 
verdieping of een groter of breder bereik. Daarnaast is ook 
de Luisterlobby beter geschikt gemaakt waardoor hier ook 
(kleinere) exposities kunnen plaatshebben. 
We noemen de tentoonstellingen in het Verhalenhuis ook wel 
‘werkexposities’, de tentoonstellingen vormen een inspiratie 
en begin voor veel meer. Het Verhalenhuis is een uitvals basis; 
verhalen vormen aanleiding voor veel meer verhalen en 
mensen die wensen uiten of kansen zien om mee te doen in 
het Verhalenhuis, zijn altijd welkom. Elke expositievorm biedt 
dan ook ruimte om tot aan het laatste moment nog verhalen 
of elementen toe te voegen. Het Verhalenhuis wordt ook 
gevraagd curator te zijn van een tentoonstelling voor een be-
paalde community. Veelal is hiertoe geen of weinig geld maar 
een grote wens tot zichtbaarheid, met kwaliteit en impact, en 
een directe aanleiding, vaak op korte termijn. We treden dan 
niet alleen op als curator maar ook als co-producent.

Op de expovloer in 2019
Nog t/m 17 feb. 2019:  Henkes Expostiefeuilleton #8: 
  La  Guerra, kunstenaar in 
  oorlogstijd
2 mrt t/m 20 mei:  Mahina, een ode aan de vrouw 
  (opening op 31 mrt).
27 mei t/m 30 juli:  At Home, Everywhere / Heel de   
  Wereld is mijn Vaderland (Henkes 
  Feuilleton #9)
30 aug. t/m 17 nov.:  Kees van Dongens 1002de Nacht
Vanaf 1 dec.:  Katendrecht & Curacao, over 
  migratie, vriendschap & storytelling  
  (Henkes Feuilleton #11)

In de Luisterlobby in 2019
Nog t/m april:  Rotterdam Estonia 100, viering 
  100 jaar Estland met portretten 
  en verhalen van Estische 
  Rotterdammers
21 mei t/m 21 okt.:  Gubbels & Elenbaas, kleine kijk- 
  en luisterexpositie
vanaf 28 okt.:  Chinese Restaurantverhalen 
  (Henkes feuilleton #10)

Op de derde verdieping in 2019
Hele jaar:  Elenbaashuis Museum 
  (in wording)

Op locatie
19 april - 12 mei:  Chinese School Dan Hua Rotterdam 
 20 jaar, foto expositie in de 
 Bibliotheek Rotterdam
16 - 20 juli:  Tuschinski aan de Maas op initiatief  
 van stichting Loods24, op locatie in  
 het Stadhuis
1 jan. - 31 dec.:  SPACE101, onder leiding van Fenmei  
 Hu, aan de Diergaardesingel 101
21 dec. - 21 jan.:  Groepsportretten show, Mediawand  
 Theater Rotterdam Schouwburg

ExPoSItIEfEUILLEtoN
Een nieuwe vorm van tentoonstellingen maken is het 
expositiefeuilleton: een tentoonstelling-serie met persoon-
lijke verhalen van bewoners als vertrekpunt in combinatie 
met het erfgoed van Dolf Henkes (meeste is in bezit van de 
Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed) als bruikleen. Het feuil-
leton wil een aaneenschakeling van zeer toegankelijke, 
verhalende exposities bieden waarin de levensverhalen van 
Rotterdammers worden verteld en verbeeld, telkens verbon-
den door kunstwerk(en) van Dolf Henkes. Deze bijzondere 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
kon met behulp van een bijdrage van het Mondriaanfonds 
in 2017/2018 worden ontwikkeld en in 2019/2020 worden 
voortgezet. Het expositiefeuilleton kreeg hierdoor in 2019 drie 
afleveringen of ‘tentoonstellingen’. 

2. PARtIcIPAtIEVE tENtooNStELLINgEN
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ISK-leerlingen van het Olympia college bij het kunstwerk Landverhuizers (1930) 
van Katendrechtse schilder Dolf Henkes, collectie RCE in de expositie ‘At Home, Everywhere’



Een toelichting per nieuwe expositie in 2019:

a) At Home, Everywhere / Heel de Wereld is mijn 
Vaderland (Henkes Feuilleton aflevering #9, exposi-
tie van 27 mei t/m 30 juli)
Katendrecht is van oudsher in Rotterdam dé plek waar mi-
granten hun eerste voet aan wal
zetten. Al meer dan honderd jaar geleden ontstonden hier dan 
ook vele boardinghouses, pensions en een landverhuizershotel 
met maar liefst 1800 slaapplekken voor vluchtelingen. De 
Katendrechtse schilder Dolf Henkes (1903-1989) legde de 
vluchtelingen en migranten toen al vast in zijn werken. 
In deze expositie toonden we de werken Landverhuizers 
en Oorlogsvluchtelingen van Dolf Henkes. Vanzelfsprekend 
toonden we ook werken van de andere Katendrechtse 
kunstenaar Wally Elenbaas (1912-2008) die meerdere malen 
vluchtelingen verbeeldde en juist zelf – samen met zijn joodse 
vrouw, de fotografe Esther Hartog - vluchtte naar het pand 
van het Verhalenhuis; zijn voormalige woning is op de 3e en 
4e verdieping. Een bijzondere toevoeging was een bruikleen 
van het Chabot Museum getiteld Onderduiker in regenjas van 
de Rotterdamse kunstenaar Henk Chabot (1894-1949). Ook 
Chabot verbeeldde de vele vluchtelingen en onderduikers in 
Rotterdam in oorlogstijd in diverse werken. 
In de stad van nu leven en werken vele kunstenaars met een 
heel eigen vluchtverleden. Middels hun werk brengen zij ook 
tot de verbeelding wat het betekent om te moeten vluchten 
en in (telkens) een nieuw land, een nieuwe stad een thuis te 
zoeken, zich te verbinden, te creëren en bij te dragen. Zij zijn 
in feite experts in landverhuizen en migratie in de wereld van 
vandaag. In de expositie toonden we naast de werken van 
Henkes, Elenbaas en Chabot de werken én verhalen van de 
volgende Rotterdamse hedendaagse kunstenaars:

Fatima Barznge (Koerdistan, Irak), Maher Hasan en Mosab 
Anzo (Syrië), Parisa Akbarzadehpoladi en Behrouz Naghipour 
(Iran), Ola Suleiman (Syrië/Libanon), Juan Heinsohn Huala en 
Jorge Kata (Chili), Arjeta Mala (Kosovo), Eliza Bordeaux (Ne-
derland/Indonesië), Machyta Giebels (Nederland/Equatoriaal-
Guinea), Ozed Omigié (Nigeria), Maureen Ghazal (Nederland/
Palestina), Kidane Berhe (Eritrea). Daarnaast werden deze 
hedendaagse Rotterdamse kunstenaars aangevuld met Moh-
sen Hossaini (Afghanistan, Noorwegen, ICORN). Deze laatste 
was deelnemer aan het internationale Vluchtstedencongres 
ICORN en voor even in Nederland. Van zijn hand vertoonden 
we enkele korte animatiefilms als onderdeel van de expositie. 
Ook hebben we speciale tentoonstellingsprints laten maken 
van werken die hij t.b.v. zijn vlucht heeft moeten achterlaten in 
Afghanistan.
De opening gebeurde door Arjan de Zeeuw, directeur Kennis & 
Advies van de RCE in combinatie met poëzie van deelnemende 
kunstenaar Maureen Ghazal, in aanwezigheid van vele kunste-
naars op zondag 2 juni tijdens Al Rewaq #22. 
De tentoonstelling heeft tijdens het ICORN-congres en het 
At Home Everywhere festival veel (internationale) bezoekers 
getrokken. In het kader van Wereldvluchtelingendag op 20 
juni is er ook in samenwerking met Culture Unlimited en The 
Hague Peace Projects een programma gepresenteerd met 
onder andere een optreden van het New European Ensemble 
met werk van gevluchte componisten en een ontvangst in de 
tentoonstelling.  Vanuit het onderwijs hebben verschillende 
ISK-klassen de tentoonstelling bezocht; de leerlingen herken-
den zich in de verhalen van de kunstenaars uit de tentoonstel-
ling waardoor zij ook zelf hun verhalen deelden. De tentoon-
stelling werd afgesloten met een finissage op dinsdag 30 juli. 
Samen met bezoekers, genodigden uit het AZC Lombardijen 
en enkele van de kunstenaars bezochten we nog één keer de 

tentoonstelling, deelden we een maaltijd en wandelden we 
samen daarna samen naar het Loods 24 monument aan de 
Stieltjesstraat voor de herdenking van de eerste treinen met 
Joodse Rotterdammers die naar Westerbork werden vervoerd 
tijdens WOII.

b) Curaçao en Katendrecht, over migratie, 
vriendschap en storytelling (Henkes Feuilleton 
aflevering #11, expositie van 1 december door lopend 
tot in 2020)
De schilder Dolf Henkes vertrok eind 1945 direct na de oorlog, 
per boot naar Curaçao, op uitnodiging van zijn Rotterdamse 
vriend Chris Engels. Hij zou er bijna twee jaar blijven, veel 
schilderen, werk verkopen en hij kreeg er bovendien exposi-
ties en opdrachten tot muurschilderingen. Het eiland zou ook 
van blijvende invloed worden op zijn werk.
Meer dan 70 jaar later, in het najaar van 2018 organiseerde 
de stichting Henkes die waakt over het nalatenschap van Dolf 
Henkes, drie tentoonstellingen tegelijkertijd met het werk van 
Henkes op Curaçao. Meer dan 30 schilderijen uit de collecties 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Museum 
Boijmans van Beuningen en van diverse particulieren vanuit 
Nederland reisden speciaal hiertoe naar Curaçao. Deze waren 
enkele maanden te zien in het Curaçaosch Museum, Maritiem 
Museum Curaçao en Instituto Buena Bista (IBB) en er was een 
uitgebreid educatieprogramma rond Dolf Henkes voor scholie-
ren op Bonaire en Curaçao.
Auteur Jan de Heer woonachtig op Katendrecht deed intus-
sen al even onderzoek naar de vriendschap tussen Henkes 
en Engels. Middels een publicatie en een expositie van de 
belangrijkste werken wilde hij vertellen over deze bijzondere 
vriendschap en de betekenis. Voor Verhalenhuis Belvédère was 
deze wens vooral een aanleiding voor een nieuwe ‘aflevering’ 
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Expositie Curaçao en Katendrecht, over migratie, vriendschap & storytelling



in het Expositiefeuilleton, en om daarbij de verbinding te leg-
gen naar de verhalen van de Antilliaanse Rotterdammers van 
nu. Een hoofdrol was weggelegd voor de Katendrechter Archell 
Thompson, geboren en opgegroeid op Curaçao en nu woon-
achtig - letterlijk - op de plek van het voormalige geboorte- en 
woonhuis van Dolf Henkes. Archell is storyteller, theaterma-
ker en trainer/jongerenwerker. Tijdens zijn opvoeding kreeg 
Archell te maken met geweld en daarna met de moord op zijn 
vader. Hij ging het slechte pad op, maar dat veranderde toen 
hij zijn verhaal openlijk kon vertellen aan goede vrienden. In 
samenwerking met Ken Theater en het Huis van Asporaat 
maakte hij hiermee een boek en een theatervoorstelling: De 
Naakte Antilliaan. Met zijn verhaal wil hij taboes bespreekbaar 
maken en een positief rolmodel zijn voor jongeren.  Sindsdien 
toert hij langs scholen, gevangenissen, gemeenten, buurten 
en jeugdinstellingen in Nederland en Curaçao.  In de expositie 
verbeeldden we zijn verhaal tezamen met het verhaal van Ar-
chell’s held Tula die de slavernijopstand leidde in 1795. Archell 
vertelde het verhaal van Tula naar aanleiding van het zien van 
een portret van Henkes. Het werk verbeeldde niet letterlijk 
Tula maar het deed Archell aan hem denken: “Een verhaal 
dat bijna nooit verteld wordt, en zeker te weinig op scholen, 
terwijl het gaat over de geschiedenis van verreweg de meeste 
Curaçaoënaars. Er is nog steeds veel schaamte onder Antil-
lianen. Een collectief minderwaardigheidsgevoel dat ontkend 
wordt maar intussen diep inwerkt op elk individu op Curaçao.” 
Archell wil daarom zijn verhaal delen en jongeren (meer) laten 
geloven in zichzelf. Het is bijzonder en van grote betekenis dat 
de werken van Henkes in de vorm van het expositiefeuilleton 
in het Verhalenhuis, juist ook dit soort verhalen losmaken en 
zichtbaar maken.
Tijdens de voorbereidingen van de tentoonstelling leerden we 
in de gesprekken met jongeren met Curaçaose roots boven-

dien over de Tambú. Een typisch Curaçaose muziekstijl van 
Afrikaanse origine die is ontstaan tijdens de slavernij. Voor veel 
Curaçaoënaars onderdeel van hun identiteit en nog steeds 
van betekenis, vooral rond kerst. De muzikanten gebruiken 
een trommel (de tambú), een schoffel (chapi) en zang in 
Papiaments. Op 20 december organiseerden we daarom een 
drukbezochte Tambu party in het Verhalenhuis met tambú-
groep Pila di Ambiente live, dj Johnsen en Cryo snacks uit de 
Volkskeuken van Anamarie en Eunice. 

c) Rotterdam Mahina, een ode aan de (Molukse) 
vrouw (expositie van 2 maart t/m 20 mei)
De tentoonstelling Rotterdam Mahina – Een ode aan de vrouw 
werd geïnitieerd door het Collectief Teru, bestaande uit een 
drietal jonge fotografen en filmmakers; Atéf Sitanala, Jaïr Pat-
tipeilohv en Lesli Taihuttu. Met een rondreizende fototentoon-
stelling belichtten zij de belangrijke rol van Molukse vrouwen 
in Nederland, als dragers van de Molukse cultuur. Zij maakten 
een ode aan vier generaties Molukse vrouwen in Nederland; 
Mahina is dan ook synoniem voor ‘vrouw’ in een van de oor-
spronkelijk Molukse talen. De tentoonstelling bestond uit veel 
fotoportretten en een videoinstallatie van Moluks-Nederlands 
vrouwen en was eerder te zien in Den Haag, Kamp Vught, 
Museum Bronbeek Arnhem, DNK Assen, cultuurcentrum Zinder 
Tiel en Vox Pop Amsterdam.
In 2019 was het precies 68 jaar geleden dat de eerste Mo-
lukse KNIL-soldaten en hun vrouwen en kinderen in Nederland 
aankwamen, zij meerden per boot op 21 maart 1951 af aan de 
Lloydkade in Rotterdam. Rotterdam speelt dus een belangrijke 
rol in de familiegeschiedenis van veel Nederlandse Molukkers. 
In het Verhalenhuis wilden we dan ook een extra Rotterdamse 
laag toevoegen aan de fototentoonstelling van collectief Teru. 
Met de mobiele opnamestudio van het Verhalenhuis bezochten 

we twee Molukse wijken rond Rotterdam, t.w. Ridderkerk en 
Capelle a/d IJssel. Hier interviewden we op advies van Collec-
tief Teru een aantal Molukse families. De meest memorabele 
fragmenten brachten we samen in één compilatie die als een 
audiotrack door de expositie, via stille disco hoofdtelefoons 
was te beluisteren. In 2021 – 70 jaar na dato – zal er een 
(luister)publicatie hiervan verschijnen.
Ook voegden we beeldende kunst en de persoonlijke verhalen 
toe van twee Rotterdamse vrouwelijke kunstenaars met Mo-
lukse roots. Eliza Bordeaux (1992) is beeldmaker en was ten 
tijde van de tentoonstelling, net afgestudeerd aan de Willem de 
Kooning Academie, richting fotografie. In haar werk verbeeldt 
ze haar zoektocht naar haar Molukse en Indische roots. Speci-
aal voor de tentoonstelling maakte ze een nieuw werk, over de 
verzwegen, Molukse achtergrond van haar oma. Ingrid van der 
Hoeven (Vlaardingen, 1962) is beeldend kunstenaar en maakt 
driedimensionale sculpturen, met overwegend de vrouwelijke 
figuur. Haar oma van vaders  kant is half Fries en half Moluks, 
Ingrids overgrootvader komt van Ambon. In de tentoonstelling 
gingen haar sculpturen in dialoog met bruiklenen van het Mo-
luks Historisch Museum en Natuurhistorisch Museum Rotter-
dam. Van deze laatste leenden we zeeschelpen uit de wateren 
rondom de Molukken. Schelpen die in 1859, door een groep 
Rotterdammers in Nederlands-Indië, werden geschonken aan 
de Rotterdamsche Diergaarde, 160-jaar oud Rotterdams-Mo-
luks erfgoed. Van het Moluks Historisch Museum leenden we 
historisch beeldmateriaal, twee voorouderbeelden, een aantal 
sarongs en verschillende ooit aan het museum geschonken 
gebruiksvoorwerpen. Dit werd aangevuld met bruiklenen uit 
persoonlijk bezit van verschillende van de vertellers uit de 
luistervoorstelling.
De opening vond plaats op zondag 31 maart; wegens grote 
belangstelling in twee (uitverkochte) delen. Er was een pro-
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Expositie Mahina, ode aan de (Molukse) vrouw i.s.m. collectief Teru en Moluks Historisch Museum.

Expositie Kees van Dongens Duizend-en-Tweede Nacht.



gramma met interviews, een documentaire, een luistervoor-
stelling, een Molukse maaltijd en natuurlijk een bezoek aan de 
tentoonstelling. Een maand na de opening, op zondag 28 april, 
had Ingrid van der Hoeven haar eigen muzikale volkskeuken-
programma, waarbij er veel aandacht was voor haar persoon-
lijke verhaal en Molukse achtergrond. Vanaf de Museumnacht 
op 2 maart 2019 was de tentoonstelling al te zien.

d) Kees van Dongens Duizend-en-tweede Nacht 
(expositie van 30 augustus t/m 17 november)
Al een lange tijd wilden we in het Verhalenhuis iets doen met 
de Rotterdamse kunstenaar Kees van Dongen. Toen we een 
verzamelaar ontmoetten en leerden over de boekillustraties 
die Kees van Dongen maakte voor de verhalen van Duizend-
en-één nacht, wisten we het zeker. Dit werd de tentoonstelling 
Kees van Dongens Duizend-en-tweede nacht, vernoemd naar 
een Parijs’ feest van de modeontwerper Paul Poiret, waar Kees 
van Dongen een van de bezoekers was.
Kees van Dongen is geboren in het Rotterdamse Delfshaven 
en groeide begin vorige eeuw uit tot een wereldberoemd schil-
der, die in één adem wordt genoemd met Picasso en Matisse. 
Hij maakte verschillende reizen naar onder andere Marokko, 
Tunesië en Egypte, die hem inspireerden tot het maken van 
een aantal van zijn bekendste werken. Deze Arabische en Oos-
ters geïnspireerde tekeningen en schilderijen passen wonder-
wel in het Rotterdamse Delfshaven van nu waar een mix van 
vele nationaliteiten en culturen met elkaar samen leeft. 
De expositie in het Verhalenhuis toonde twee door Van 
Dongen geïllustreerde uitgaven van Duizend-en-één-nacht, 
een uit 1918 en een uit 1955, met enkele bijpassende litho’s, 
affiches en tentoonstellingsreproducties. De tekeningen 
uit deze boeken combineerden we met (reproducties van) 
schilderijen die Van Dongen maakten tijdens zijn reizen. De 

reproducties hingen niet alleen in het Verhalenhuis, maar juist 
ook in Delfshaven, de buurt waar Van Dongen werd geboren 
en opgroeide. In Delfshaven zijn we op zoek gegaan naar 
Rotterdamse ondernemers met Marokkaanse of Arabische 
wortels.  Zo kwamen we terecht bij onder andere Restaurant 
Habibi, Medina Kadoshop, Waterpijpenwinkel ’t Souvenirtje, 
banketbakker Al Malek Sweets, Hammam & Spa en de Arabi-
sche Boekhandel Nederland. Samen bekeken we de werken 
van Kees van Dongen, die hij had gemaakt na zijn reizen naar 
hun geboorteland. Die boden veel herkenning en aan de hand 
van de schilderijen vertelden zij als vanzelf hun persoonlijke 
verhalen. Hun favoriete werken mochten ze houden, voor in 
hun winkel of onderneming. Zo hing ineens Delfshaven vol met 
Van Dongens. 
Naast werk van Kees van Dongen toonden we in de expositie 
ook werk van kunstschilder-etser, Marius Bauer (1867-1932), 
dé oriëntalist van Nederland, wiens moskee in Caïro en bazaar 
van Damascus van betekenis konden zijn voor de bezoekers 
van het Verhalenhuis, denk aan de Syrische bezoekers van 
de Al Rewaq. Maar daarnaast waren er ook verrassende 
bruiklenen van twee Rotterdamse kunstenaars, t.w. Henk de 
Vos (1911-1982) die langere tijd in Tanger, Marokko woonde 
en werkte, als ook de Rotterdamse Herman Bieling (1887 – 
1964). Uit de fotocollectie van het Wereldmuseum, in beheer 
bij het Fotomuseum, konden we verschillende foto’s laten zien 
van het Marokko en Egypte uit de tijd van Van Dongen. 
2019 Was ook het jaar van de viering van 50 jaar migratie 
vanuit Marokko naar Nederland. Speciaal voor deze gelegen-
heid hebben we – in samenwerking met Theater Zuidplein 
- de drie generaties in de stad met Marokkaanse roots met de 
Verhalenkeet opgezocht en gevraagd naar hun persoonlijke 
(migratie)verhalen. We interviewden in totaal 24 Marokkaanse 
Rotterdammers, ieder minstens een uur lang. De audiocompi-

latie met de mooiste fragmenten was in de expositie te beluis-
teren en gaf geluid, sfeer en context mee van de stad van nu.
De expositie werd geopend op vrijdag 30 augustus, met een 
preview van de speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte 
theatrale vertelling van conservator Alexandra van Dongen 
(Boijmans) met theatermaker Gabby Bakker (Frau Bakker), live 
muziek van ICORN muzikant Abazar Hamid en de Rotterdamse 
muzikant Arie van der Krogt, dj Blue Flamingo en een midnight 
supper met Marokkaanse en Egyptische hapjes uit de Volks-
keuken van Someja en Randa Eltery. 
De tentoonstelling werd afgesloten met een uitverkochte 
verhalenroute door Delfshaven volgens een nieuw concept; 
het Rekwisietenkabinet, een experimentele vorm van expo-
sitie, theater en (echte) verhalen in één. De toer startte in 
Café de Pelgrim, op slechts enkele meters van waar Kees van 
Dongen werd geboren. De verhalen en objecten van Rotter-
dammers van nu, kwamen samen met het erfgoed van Kees 
van Dongen, in de theatrale vertelling. Daarna wandelden we 
samen door Delfshaven, langs de plekken waar we eerder 
reproducties van de werken van Van Dongen hadden gebracht. 
We bezochten de betreffende ondernemers, en zij presenteer-
den hun verhalen. We eindigden met een maaltijd bij Egyptisch 
restaurant Habibi. Overal waren de werken van Kees van 
Dongen de aanleiding voor ontmoetingen, verhalen delen en 
een gesprek met de Rotterdamse ondernemers. Zo vertelde 
de eigenares van Medina over hoe een schilderij van een 
Berbervrouw van Kees van Dongen, haar direct deed denken 
aan haar oma en over hoe haar eigen zoontje zo veel van teke-
nen houdt. We zijn zo vrij geweest om hem te kronen tot de 
nieuwe Kees van Dongen van Delfshaven. De kunstenaar Kees 
van Dongen en zijn erfgoed zouden o.i. veel meer zichtbaar 
kunnen zijn in Rotterdam, vooral op de plek zelf waar hij is 
geboren en opgegroeid: Delfshaven. 
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In Delfshaven de afsluiting van de expositie Kees van Dongens Duizend-en-Tweede Nacht met een première 
van het Rekwisietenkabinet met theatermaker Gabby Bakker en conservator/curator Alexandra van Dongen.



Kees van Dongen in djellaba (foto) en gastkoks Randa Eltery en Ali Mourad.

Met werk van Kees van Dongen 
in de Waterpijpenwinkel aan 
de Schiedamseweg.



Exposities in de Luisterlobby in 2019: 

e) Gubbels & Elenbaas, kleine kijk- en luister-
expositie (expositie van 21 mei t/m 21 oktober)
Klaas Gubbels is één van de bekendste hedendaagse kunste-
naars uit Nederland. Velen kennen hem vanwege zijn iconi-
sche stillevens met koffiekannen, stoelen en tafels. Hij woont 
en werkt in Arnhem maar is geboren in 1934 in Rotterdam. In 
1954 assisteerde Klaas Gubbels de kunstenaar Wally Elenbaas 
een jaar lang bij de uitvoering van het grote wandmozaïek in 
het Huis der Provincie in Arnhem. Dat was in 2019 precies 
65 jaar geleden. In de Luisterlobby presenteerden we daarom 
een kleine kijk- en luisterexpositie: Gubbels en Elenbaas. Met 
grafisch werk van beide kunstenaars; het was Wally, die Klaas 
Gubbels de techniek van het lithograferen bijbracht. Zijn kof-
fiepotten zijn op werk van Elenbaas geïnspireerd. Klaas Gub-
bels vertelde via een podcast in de expositie over zijn leven en 
werk. Over zijn vader die lid was van de tegelploeg van Boij-
mans in de oorlog, maar juist ook over zijn tijd als leerling van 
Wally Elenbaas. Bovendien kwamen tot nu onbekende verha-
len boven tafel, zo leerden we dat er bij Wally en Esther op de 
Rechthuislaan 1 een echte Mondriaan thuis heeft gehangen. 
Bij de tentoonstelling is ook een (audio)publicatie uitgebracht. 
Samen met een selectie van het werk van Gubbels was deze 
te koop tijdens de tentoonstelling. Een van deze werken was 
een grafiek die Klaas Gubbels maakte over de brandgrens van 
Rotterdam. Een deel van de opbrengst hiervan schonk Gubbels 
aan het Verhalenhuis voor de renovatie van het Elenbaashuis. 
Met de openingsavond op 21 mei vierden we bovendien de 
85e verjaardag van Klaas Gubbels in Rotterdam. 
Naar aanleiding van de tentoonstelling heeft Klaas Gubbels 
enkele litho’s en enkele koffiepotten, uit zijn bekende verza-
meling, geschonken aan het Verhalenhuis. Deze krijgen dus 

een plekje in het toekomstige Elenbaashuismuseum om het 
verhaal te kunnen vertellen over de vriendschap tussen deze 
twee bijzondere Rotterdamse kunstenaars. De tentoonstel-
ling heeft tot een artikel in NRC geleid: https://www.nrc.nl/
nieuws/2019/05/30/nieuw-museum-voor-wally-elenbaas-
a3961903. 

f) Chinese Restaurantverhalen (Henkes Feuilleton 
aflevering #10, expositie van 20 oktober tot in 2020)
In de jaren zestig ging Nederland massaal naar ‘de Chinees’. 
Veel nieuwe Chinezen immigreerden naar Nederland, in het ka-
der van gezinshereniging. Talrijke Chinees-Indische restaurants 
openden, waardoor deze in de jaren tachtig een derde van alle 
restaurants in Nederland vormden. Nu zou er een hele genera-
tie Chinese koks en restauranthouders ongeveer gelijktijdig met 
pensioen gaan. Voordat dit erfgoed verloren gaat, is Verhalen-
huis Belvédère op initiatief van curator en beeldend kunstenaar 
Fenmei Hu op zoek gegaan naar deze mensen en hun verhalen. 
Het allereerste Chinese restaurant van Nederland werd bo-
vendien in de jaren ’20 geopend op Katendrecht. De nazaten 
van de eigenaren van dit restaurant wonen nog steeds op 
Katendrecht. Voor deze tentoonstelling nodigden we hen uit 
om bij ons in de opnamestudio te komen vertellen over hun 
ouders en grootouders. Daarnaast legden we ook verbinding 
naar de jongste Chinese ondernemers in de stad.
De expositie bestond dan ook uit de verhalen, voorwerpen, 
foto’s en portretten van drie generaties Chinese koks c.q. 
restauranthouders; van de restaurants Chong Kok Low, Yin 
Tin, China, Wing Wah t/m Mood by Eveline Wu, de Sumo-keten 
van Chi Ho Lam en het in 2019 geopende Shanghai Papa van 
Maggie Chau. Dertien Chinese Rotterdammers vertelden via 
beeld en audio hun verhaal in een unieke luisterexpositie, bij 
elkaar bijna honderd jaar Chinese restaurants in Rotterdam. 

Bovendien combineerden we de persoonlijke verhalen met 
een (langdurige) bruikleen van Museum Rotterdam, t.w. Chong 
Kok Low, een werk gemaakt door de Katendrechtse schilder 
Dolf Henkes waarin hij het eerste Chinese restaurant van 
Nederland heeft verbeeld. De tentoonstelling is daarmee ook 
onderdeel van het Expositiefeuilleton, er zijn vele (nieuwe) 
verhalen betreffende het schilderij binnengekomen.  De ten-
toonstelling werd geopend op 28 oktober, in aanwezigheid van 
de vertellers, begeleid door Chinese muziek en een Chinese 
maaltijd. Zoals alle tentoonstellingen in het Verhalenhuis, is 
deze tentoonstelling een start- en geen eindpunt. Er zijn sinds 
de tentoonstelling al verschillende nieuwe verhalen opgeno-
men en mensen blijven zich nog steeds melden met hun eigen 
restaurantverhalen. De tentoonstelling loopt tot in 2020.
 

g) Het Elenbaashuis Museum
De voormalige woning van de internationaal bekende kunste-
naar Wally Elenbaas en zijn Joodse vrouw Esther Hartog die 
deel uitmaakt van het Belvédère-pand wacht al enige tijd te 
worden gerenoveerd. De basis hiervoor is gefinancierd door 
(gedeeltelijk toegezegde) fondsen en door de steeds aangroei-
ende particuliere obligaties. De restauratie is in 2019 daardoor 
wel verder gekomen maar hebben we nog niet helemaal 
kunnen voltooien. 
Gebleken is dat het Elenbaashuis juist ook in de verlaten staat 
waarin ze verkeert, ook al een grote aantrekkingskracht op be-
zoekers heeft. Met grote regelmaat ontvangen we groepen die 
we rondleiden door hun woning en het verhaal van Wally en 
Esther Elenbaas vertellen. Belangrijk is dus voor de renovatie 
de sporen te behouden maar tegelijkertijd de voorzieningen 
te verbeteren. Voor 2020 wordt een plan gemaakt voor een 
vaste opstelling als museumwoning, met jaarlijks een aantal 
wisselende exposities en/of activiteiten. 
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Schilderij ‘Chong Kok Low restaurant’ van kunstenaar Dolf Henkes, collectie Museum Rotterdam, 
wordt geïnspecteerd door nazaten van de eigenaar.

Maggie Chau brengt ode aan haar vader met haar verhaal en de opening van restaurant Shanghai Papa.

Mr Choy vertelt hoe zijn vader als zeeman in Nederland 
terecht kwam, een Hollandse verpleegster trouwde en 
uitvinder werd van de nasi- en bamibal.

(Mini)expositie Kerstkaarten van Wally Elenbaas 
tijdens kerstlunch van Syrische gastkok Anahid Darwish.



Intussen was er dit jaar in de Luisterlobby de dubbeltentoon-
stelling van Klaas Gubbels en Wally Elenbaas en in decem-
ber was een speciale 1-daagse tentoonstelling “Kerst met 
Elenbaas” waarin de vele originele kerstkaarten die Wally 
maakte getoond werden, gepresenteerd in combinatie met een 
Syrische lunch.

h) Tentoonstellingen op locatie:

Chinese School Dan Hua Rotterdam 20 jaar, foto expo-
sitie 19 april -12 mei.
De grootste Chinese school van Nederland én Europa is in 
Rotterdam, genaamd Dan Hua. Dit is een zaterdagschool 
met ongeveer 500 leerlingen, die plaats vindt in het Marnix 
Gymnasium aan de Essenburgsingel. In april 2019 beleefde de 
school haar 20-jarig jubileum. Sinds 2009 werkt het Verhalen-
huis geregeld samen met Dan Hua. Nu zocht de school via het 
Verhalenhuis verbinding met de Bibliotheek Rotterdam. Zij wil-
den graag een eigen Chinese Leeszaal opzetten. Verhalenhuis 
verbond hun hiertoe aan de Bibliotheek Rotterdam die op het 
verzoek inging. Speciaal voor de opening van deze leeszaal 
en het jubileum van de school maakten we een foto-expositie 
die van 19 april t/m 12 mei te zien was in de Bibliotheek. De 
expositie bevat nieuwe fotoportretten, verhalen, kinderteke-
ningen en Chinese boeken. Het Verhalenhuis portretteerde 
de ruim 500 leerlingen van Dan Hua in één grote groepsfoto, 
maar presenteerde ook beeldverhalen van het docententeam 
en 4 leerlingen met hun ouders, t.w. Andrew Ho, Stijn Dorst, 
Ruya en Ozan Bozdag. Hieruit bleek dat niet alleen leerlingen 
van Chinese afkomst bij Dan Hua leren maar steeds meer 
Rotterdammers vanuit verschillende culturen (!) het Mandarijn 
ontdekken.

Tuschinski aan de Maas op initiatief van stichting 
Loods24, op locatie in het Stadhuis van Rotterdam, van 16 - 
20 juli 2019. De Burgerzaal van het stadhuis is gesitueerd op 
nagenoeg dezelfde plaats waar Tuschinski in 1911 zijn eerste 
bioscoop opende: Thalia. Het was het begin van een succesvol 
bioscoopimperium dat Abraham Tuschinski opbouwde met 
zijn compagnons en zwagers Hermann Gerschtanowitz en 
Hermann Ehrlich. De opkomst en ondergang van hun con-
cern is zo nauw verbonden met de ontwikkeling van de stad 
Rotterdam, dat je bijna kunt zeggen: Tuschinski is Rotterdam. 
Er bestaat de laatste tijd een hernieuwde belangstelling voor 
Tuschinski, ook als een inspiratiebron om van Rotterdam ‘het 
beste van het beste’ te maken. Stichting Loods24 organi-
seerde een avond in de Burgerzaal van het Stadhuis met 
een muziektheatervoorstelling van Arie van der Krogt, een 
filmvoorstelling van Arthur Bueno, een optreden van Gerard 
Cox en meer. De burgemeester was de gastheer. Het Verhalen-
huis verzorgde een vierdaagse tentoonstelling, een afgeleide 
vorm van een eerdere expositie in 2018 over de Rotterdammer 
Tuschinski in Verhalenhuis Belvédère.
  
SPACE 101
Zoals al eerder aangegeven was niet in het meerjarenplan 
opgenomen dat we Space 101 zouden gaan faciliteren. Dat 
hebben we wel in 2019 ook gecontinueerd. Space 101 is 
ontwikkeld tot een ‘educatieve dependance’ van het Verha-
lenhuis, ontstaan op initiatief van ontwikkelaar en beeldend 
kunstenaar Fenmei Hu. Sinds 2009 werken de initiatiefnemers 
van Verhalenhuis Belvédère samen met Fenmei Hu, zij is ver-
binder, curator, educator en sleutelfiguur naar/voor de Chinese 
gemeenschap in de stad. 
In onze visie is het noodzaak om de juiste verbindingen te 
kunnen maken, dat we ook opereren op de plekken waar de 

gemeenschappen zich in de stad bevinden en bewegen. Wat 
betreft de Chinese community is een kleine ruimte aan de 
Diergaardesingel in het hart van het hedendaagse Chinatown 
daarom in gebruik genomen. Een kleine ontvangstplek waar 
bezoekers  kunnen kennismaken met verhalen, kunst en 
cultuur van Chinese Rotterdammers en vice versa. Het maakt 
dat we een continue, open verbinding hebben met de Chinese 
gemeenschap en met elkaar optrekken in diverse program-
ma’s. Zo is Fenmei ook co-curator t.b.v. (een blinde vlek in) 
de nieuwe vaste opstelling in het Wereldmuseum.  SPACE101 
hebben we echter qua bezoekersaantallen niet meegeteld. 
Voor de periode 2021-2024 is uitdrukkelijk de wens om deze 
manier van werken te verduurzamen. 

Groepsportretten Mediawand
Al meer dan 10 jaar maken Joop Reijngoud en Linda Mal-
herbe series Groepsportretten van uiteenlopende groepen 
en gemeenschappen. Van Zuiderlingen en Noorderlingen en 
Westerlingen, Rozenburgers en Schiedammers, Rotterdamse 
Chinezen, Bulgaren en Afrikanen. Ooit dé aanleiding om het 
Verhalenhuis te beginnen. 
Op de Mediawand in de Rotterdamse Schouwburg – het 
digitale podium voor fotografie en mediakunst in de stad - was 
vanaf zaterdag 21 december t/m 21 januari 2020 een selectie 
van 200 groepsportretten uit ruim tien jaar ontmoeten te 
zien. Drie maal per dag werd een groepsportrettenshow van 
28 minuten gepresenteerd. De foto’s werden begeleid door 
pianomuziek van componiste Marlies du Mosch, bij de opening 
op 21 december was dit live te beleven.
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3. RottERDAm VLUcHtStAD

Al sinds het voorjaar van 2018 is er via de ICORN een tweede 
Vluchtschrijver als gast in het gastenverblijf van het Verhalen-
huis gekomen voor in eerste instantie de duur van een jaar, t.w. 
Hamed Ahmadi, geboren in Teheran, Iran. Hij verblijft samen 
met zijn vrouw Mojde op de bovenste verdieping in het Verha-
lenhuis.  Om de verhalen van Hamed te kunnen ontsluiten aan 
Nederlandse belangstellenden, hebben we begin 2019 delen 
van zijn werk laten vertalen. Tijdens de Museumnacht in maart 
ontving Hamed bezoekers in groepen bij hem ‘thuis’, droeg 
voor uit zijn werk en vrijwilliger Cor Teensma las de Neder-
landse vertaling voor. 
Halverwege 2019 liep de ICORN verblijftermijn van Hamed 
Ahmadi officieel af. Lange tijd had Hamed getwijfeld of hij ook 
na het jaar gastschrijverschap in Nederland permanent zou 
willen blijven en daartoe zou willen instappen in de asielproce-
dure. Uiteindelijk heeft hij begin 2019 – ondersteund door zijn 
vrouw Mojde hiertoe wel gekozen. Overwegende dat zij dan 
geen andere plek/mogelijkheid zouden hebben om te wonen, 
alsmede het feit dat het tegelijkertijd lastig bleek of beter 
gezegd niet gelukt was, om fondswerving voor een nieuwe 
Vluchtstadschrijver te realiseren, hebben we aangeboden dat 
Hamed Ahmadi (zonder de beschikking van leefgeld) zolang 
in Belvedere’s gastenverblijf zou kunnen blijven wonen en dat 
het het Verhalenhuis het stel zou kunnen ondersteunen bij het 
proces van de asielprocedure. 
Derhalve hebben we niet, zoals aangegeven in de plannen 
voor 2019, een derde Vluchtschrijver al ontvangen en kunnen 
we ook niet overzien op dit moment of dat voor 2020 gaat 
gebeuren. Het Verhalenhuis zal pas een nieuwe Vluchtschrijver 
verwelkomen, als er zicht is op dekking van de kosten; het gaat 

dan om het leefgeld, de noodzakelijke begeleiding als ook om 
de programmakosten die de Vluchtschrijver voortbrengt. Twee-
maal is via incidentele subsidie van de gemeente Rotterdam 
de dekking van de programmakosten wat betreft de Vlucht-
schrijver mogelijk geworden. Echter alle verblijfskosten van de 
tweede Vluchtschrijver  (denk daarbij ook naast het leefgeld 
aan lidmaatschap ICORN, vergunningsprocedures, verzekerin-
gen, reiskosten bijv.) heeft het Verhalenhuis uit eigen middelen 
op zich genomen, de reserves moesten hiervoor aangesproken 
geworden. Vanzelfsprekend wil Verhalenhuis Belvedère er alles 
aan doen om Rotterdam een Vluchtstad binnen het ICORN-
netwerk te laten blijven en de jaarlijkse ontvangst van een 
Vluchtschrijver in Rotterdam realiseerbaar te maken. 

AL REwAq
Intussen is bovendien het programma Al Rewaq – dat in het 
seizoen 2017/2018 in ontwikkeld en opgezet met de eerste 
ICORN vluchtschrijver t.w. Adnan Alaoda uit Syrië – in 2019 
opnieuw doorgezet. Al Rewaq is een podium-ontmoetingen-
programma met Syrische & Nederlandse dichters/schrijvers/
muzikanten (professionals en amateurs). In 2019 waren er vijf 
afleveringen, t.w. zondag 3 februari, 7 april, 2 juni, 8 septem-
ber en 3 november 2019.  Het concept en de werkwijze vraagt 
een intensieve begeleiding en was niet opgenomen in het 
Meerjarenplan 2017-2020 (toen was er nog geen schrijver in 
het gastenverblijf). Het programma en de plek bleken echter 
binnen een jaar tijd van grote betekenis te zijn geworden 
voor de Syrische gemeenschap in Rotterdam en omgeving, 
alsmede voor de verbinding met Rotterdammers. Het proces 
en de werking is beschreven in het essay ‘Hier is daar, daar is 

hier – Verhalenhuis als vrijstaat’ door auteur Esseline van de 
Sande die Adnan Alaoda en de Al Rewaq in het Verhalenhuis 
een jaar lang volgde. Het essay is in 2019 ook in het Engels en 
Arabisch vertaald geworden. Juist de beschouwing en reflectie 
in de vorm van een essay – hetgeen ook niet was voorzien 
in het meerjarenplan - geeft heel goed de impact weer en 
de betekenis. De eerste twee jaar is het programma door 
de gemeente Rotterdam wel incidenteel extra ondersteund 
geworden.

IcoRN VLUcHtStEDENcoNgRES
Bovenal was er een belangwekkende afwijking van de plannen 
die reeds vóór 2019 was aangekondigd: de jaarlijkse ICORN 
International Cities of Refuge Network Assembly die in mei/juni 
2019 in Rotterdam zou plaatshebben. Het Verhalenhuis zou 
hierbij als gastheer/gastvrouw optreden. De beoogde program-
mapartner viel helaas in 2019 af, omdat het 50-jarige Poetry 
International verplaatst werd naar de Doelen en daardoor 
buiten de ICORN-periode zou vallen. Kortom, het Verhalenhuis 
zou in 2019 een groot en bijzonder, internationaal evenement 
waarbij veel burgemeesters en de betreffende gast/vlucht-
schrijvers uit zo’n 60 internationale steden bij elkaar komen, 
gaan hosten.
Allereerst betekende dit vooral extra financiering zoeken om 
het accommoderen en mede-organiseren van een grote, 
internationale conferentie met een zeer diverse, veelal in 
moeilijke positie verkerende doelgroep, mogelijk te maken. 
Het Verhalenhuis als een kleine (vrijwilligers)organisatie riep 
hiertoe de hulp in van Twuijver Project Management, ervaren 
op het gebied van internationale conferenties in Rotterdam 
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Het programma Al Rewaq onder leiding van schrijver Adnan Alaoda.



waaronder het Stadmakerscongres en de IABR Internationale 
Architectuur Biënnale Rotterdam. Ondersteunend aan de mis-
sie wilde Verhalenhuis Belvédère de driedaagse internationale 
samenkomst vooral als een kans zien om het Vluchtstadpro-
ject (het gastenverblijf voor de vluchtschrijver) meer duurzaam 
te ontwikkelen (gezien de moeilijkheden hierboven genoemd). 
Kortom, zij wilde daarom ook de conferentie inzetten om 
ontmoetingen met vluchtelingen, gevluchte schrijvers, muzi-
kanten en kunstenaars voor een breder publiek te organiseren. 
Het duurde even maar uiteindelijk heeft het Nederlands Lette-
renfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Vluchte-
lingenWerk Nederland, stichting In den Vreemde, de gemeente 
Amsterdam, de gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners 
en Stichting Droom & Daad het evenement ondersteund en 
mogelijk gemaakt.
 
Stories for Freedom Festival / Verhalen voor Vrijheid Festival
Verhalenhuis Belvédère presenteerde – gedragen door alle 
medewerkers en vrijwilligers – een laagdrempelig literair en 
muzikaal publieksprogramma, zo veel mogelijk gratis toegan-
kelijk en qua opzet geheel conform het Verhalenhuis: betrok-
ken en gastvrij (eten en verhalen), persoonlijk (dichtbij, infor-
meel, huiselijk), en inspirerend (crossovers & participatieve 
presentaties met kwaliteit).  Zo ontstond een multidisciplinair 
programma op verschillende locaties waarbij we inhoudelijk 
samenwerkten met Rotterdamse instellingen en kunstenaars. 
Bewoners en bezoekers maakten kennis met een verschei-
denheid aan dichters, schrijvers of muzikanten die moesten 
vluchten omdat zij niet meer veilig waren in hun eigen land. 
Ook organiseerden we een kruisbestuiving tussen interna-
tionale artiesten en de Nederlandse/Rotterdamse artiesten. 
Tijdens de programma’s was er veel ruimte voor (informele) 
uitwisseling en samenkomst. 

Het programma bevatte vijf producties:
a) Een lezingenprogramma in Theater Rotterdam Schouwburg, 

in de vorm van een aankomstdiner met presentaties van 
burgemeester Ahmed Aboutaleb, Wim Pijbes (Droom & Daad, 
Museum of Migrants 2023), Michelle Provoost (Crimson, City 
of Comings and Goings) en Prof dr. Maarten Hajer (hoogleraar 
Urban Futures, Neighborhoods of the Future) gepresenteerd 
door curator/auteur Esseline van de Sande. Zij presenteerde 
hier ook de Engelse vertaling van haar Belvédère essay ‘Here 
is there, there is here. Story House as sanctuary’. over de 
vluchtschrijver en het Verhalenhuis.

b) Een wijkprogramma genaamd Verhalen voor Vrijheid Toers 
o.l.v. curator Juan Heinsohn Huala. Een ontdekkingstocht langs 
diverse locaties op Katendrecht waar gevluchte dichters en 
muzikanten uit Nederland én gastdichters en muzikanten via 
Icorn optraden in de vorm van kleine (huis)optredens. Locaties 
waren o.a. een kapper, een boekwinkel, een café en een asiel-
opvang.

c) Muziek & poëzie-participatie en pop-ups in de stad, waaronder 
een programma onder leiding van Belvédères vluchtschrijver 
Hamed Ahmadi, een scholenbezoek van vluchtschrijvers in de 
klas, een verhaal van mensenrechtenambassadeur Marriët 
Schuurman en Club Belvédère, het ‘after words’ programma 
waarbij de aanwezige internationale muzikanten en dichters 
lokale ontmoetingen, pop-upsessies en jamsessies hadden, 
veelal voorzien van live streaming sessies.

d) Een filmprogramma onder leiding van Rosh Abdelfatah met 
onder meer een lezing van Bero Beyer, artistiek directeur van 
het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR).

e) Een expositie At Home, Everywhere / Heel de Wereld is mijn 
Vaderland, dat al onder het expositiefeuilleton/tentoonstellin-
gen uitgebreid beschreven is geworden. 
Er is een apart verslag van deze conferentie en festival 

samengesteld, dat via de website is te lezen en te downloa-
den, via de volgende link: http://www.belvedererotterdam.nl/
verhalen-voor-thuis/rotterdam-city-of-refuge-2019-in-word-
image/

Belangrijk te vermelden is dat de organisatie van dit interna-
tionale Vluchtstedenevenement een grote impact had op de 
organisatie en de financiën maar dat deze uiteindelijk suc-
cesvol is verlopen. Hierdoor is ook een samenwerking met de 
gemeente Amsterdam en Leiden ontstaan. Vooral de gemeente 
Amsterdam heeft aangegeven actief samen op te willen trek-
ken naar het ministerie van OCW om te kijken of Nederland 
(via het Letterenfonds) naast Amsterdam een tweede vlucht-
stad zou willen ondersteunen. Bovendien zijn er ook verken-
nende gesprekken met stichting Droom & Daad betreffende 
een samenwerking in de toekomst (vanaf 2021) t.a.v. de 
ontvangst van twee vluchtschrijvers, één in het Verhalenhuis 
en één in het Veerhuis aan de overzijde van de rivier, in eigen-
dom verworven door Droom & Daad. 
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Hoewel alleen als potentie in het Meerjarenbeleidsplan ge-
noemd, heeft het educatieve aanbod voor onderwijsgroepen 
in het Verhalenhuis een vlucht genomen. Het Verhalenhuis 
blijkt een ideale ‘vrije ruimte’, laagdrempelig, informeel en tot 
de verbeelding sprekend, om les te geven over de alledaagse 
cultuur van de stad, over migratie en identiteit. Het reflecteren 
en uitwisselen over elkaar en de stad, gebeurt er op een van-
zelfsprekende manier, in een veilige setting. Vanaf eind 2017 
is het Verhalenhuis met de komst van een educator eigen 
onderwijsprogramma’s gaan ontwikkelen.
In deze programma’s reiken we de gereedschappen aan 
waarmee de leerling zijn of haar verhaal kan vertellen en 
waarmee hij of zij oprecht kan luisteren naar het verhaal van 
de ander. Juist de persoonlijke benadering – het gaat over 
de leerlingen zelf - biedt een goede aansluiting en welkome 
aanvulling op het Rotterdamse onderwijsaanbod. 
Het Verhalenhuis ontwikkelt het aanbod bovendien verder 
vanuit de behoeftes, ideeën en ambities van de scholen en de 
leerkracht waar mee wordt samengewerkt. We ‘adopteren’ 
letterlijk scholen en leerkrachten om samen tot waardevolle 
onderwijsprogramma’s te komen die verder gaan dan een 
eenmalig bezoek of een rondleiding, met als doel elk educa-
tief programma een logisch vervolg te geven: in veel gevallen 
is een bezoek aan het Verhalenhuis onderdeel van een groter 
leerdoel. 
In totaal bereikten we hiermee in 2019 2508 leerlingen, waar-
van 1394 het Verhalenhuis zelf bezochten.

ISk INtERNAtIoNALE 
ScHAkELkLASSEN - AANBoD
Het vak Vertelkunst voor ISK leerlingen is in 2017/2018 ont-
wikkeld en aangeboden via een afstudeerproject (Willem de 
Kooning Academie). Een specifiek aanbod voor ISK onderwijs 
dat bleek te ontbreken volgens KCR Kenniscentrum Rotter-
dam. In 2019 is de betreffende afgestudeerde educator Joran 
Koster in het Verhalenhuis gestart met het inventariseren van 
het ISK Onderwijs in Rotterdam, met als doel een geheel op 
maat gemaakt aanbod voor ISK scholen te kunnen bieden. 
Hij doet dit door aan te schuiven bij docentenvergaderingen, 
onderwijsvragen/behoeftes op te halen, observaties bij les-
sen en educatieprojecten op maat te ontwerpen. We willen 
Rotterdamse ISK leerlingen met het erfgoed van de stad 
verbinden, hen herkenning en ontmoeting bieden en (meer) 
zelfbewustwording geven. In 2019 zijn we ook begonnen met 
het organiseren van bijeenkomsten voor de ISK docenten.
Uiteindelijk is een eerste vast educatief partnerschap afge-
sproken met het Wolfert College, voor alle buitenschoolse en 
binnenschoolse programma’s waarbij ontmoeting en verbin-
ding met de stad Rotterdam, taalontwikkeling en erfgoed cen-
traal staan. Leerlingen van het Wolfert hebben zo voor het vak 
Aardrijkskunde Katendrechters thuis bezocht; voor het vak 
Nederlands is een vertelkunst lessenserie ontwikkeld waarin 
familieverhalen centraal stonden en samen met de vakdo-
cent Kunst en museum Boijmans is een excursie ontwikkeld 
waarbij het erfgoed van de leerling centraal stond. Voor de do-
centen is er bovendien het China Cultuurcafé georganiseerd, 
in samenwerking met Fenmei Hu, om meer inzicht te bieden 
in de cultuur en achtergrond van de Chinese leerlingen.

VLUcHtVERHALEN oP ScHooL
Het Verhalenhuis wil ook bezoeken, workshops en ontmoetin-
gen met Rotterdammers met een vluchtachtergrond in het on-
derwijs stimuleren. Door het delen van persoonlijke verhalen 
en deze te verwerken tot een lesformat worden ook verbin-
dingen gelegd tussen het heden en verleden. Dit gebeurt niet 
alleen in het klaslokaal, maar ook tijdens een excursie naar 
het Joods Kindermonument i.s.m. stichting Loods24.
In 2019 zijn tijdens het ICORN Vluchtstedencongres de 
internationale schrijvers op de vlucht Fatemeh Ekhtesari, 
Firas Shamsan en Zamira Abassanova naar Vrije School de 
Kaap gegaan om hun ervaringen te delen met eersteklassers. 
Fatemeh maakte indruk bij de scholieren toen ze vertelde dat 
ze, verkleed als man, naar het voetbalstadion ging omdat het 
voor vrouwen in Iran verboden is om naar mannen voetbal te 
kijken. Zamira vertelde over de druk en intimidatie die ze door 
de jaren heeft ervaren in haar thuisland Azerbeidjan en over 
haar route naar Nederland waarvoor ze verschillende landen 
heeft moeten ontvluchten. Firas begon zijn verhaal met de 
vraag waar Yemen op de wereldkaart lag: bijna geen enkele 
eersteklasser wist het land aan te wijzen. 
Een verhaal is altijd weer aanleiding voor een nieuw verhaal: 
na aandachtig geluisterd te hebben naar de schrijvers begon-
nen de scholieren ook over henzelf te vertellen. Over hun 
migratieverhalen en de manier waarop zij vrijheid ervaren. 
Er werden vragen aan elkaar gesteld, er rolde een traan en 
er werd respectvol naar elkaars verhalen geluisterd. In de 
resterende tijd werd het bezoek verwerkt in een gedicht: met 
een afsluitende voordracht door de scholieren werden de 
schrijvers bedankt voor hun komst.

4. oNDERwIjSPRogRAmmA’S EN (INfoRmELE) EDUcAtIE
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Ook werden 50 leerlingen van de Juliana van Stolberg-
school en 35 isk-leerlingen van het Wolfert College in 2019 
meegenomen naar het Joods Kindermonument waar naast 
dat betreffende verhaal de Rotterdamse kunstenaar Parisa 
Akbazadehpoladi ook haar persoonlijke vluchtverhaal uit Iran 
aan de leerlingen vertelde.

LEERLINgEN oNtmoEtEN DE ANDER, 
HEt oNBEkENDE
Vanuit scholen blijkt er ook een  behoefte om leerlingen meer 
in contact te brengen met hun directe (maar veelal onbe-
kende) omgeving. Het Verhalenhuis verbindt en faciliteert 
actief vertellers en ontmoetingen, overal in Rotterdam, waarbij 
leerlingen in staat worden gesteld om een nieuwsgierige, 
open houding aan te nemen. Zo ontwikkelden we in 2019 in 
samenwerking met het Wereldmuseum een Gebedshuizen-
toer die onder meer door leerlingen van het Emmaus College 
en de Roncalli Mavo zijn gevolgd. 
Ook waren er Excursies naar het Onbekende voor studenten 
van het Grafisch Lyceum, evenals het keuzevak de Ander voor 
studenten van Albeda Zorg, Willem de Kooning Academie, Ho-
geschool Social Work. Daarnaast presenteerde het Verhalen-
huis opnieuw de les Volkskeuken in de Klas voor verschillende 
basisscholen i.s.m. de Erfgoedcoalitie 010.

EDUcAtIE VooR NIEt-oNDERwIjS 
gRoEPEN EN INDIVIDUEN
Voor volwassen publiek bieden we gedurende het jaar af en toe 
ook informele leer- en lezingprogramma’s. In 2019 waren dit:

- Verhalencollege door kunstenaar 
Bruno van den Elshout
Bruno van den Elshout is vormgever van kunst- en onder-
zoeksprojecten die volgens hem ‘uitnodigen tot waardevolle 
ontmoetingen tussen mensen, ideeën en werelden’. Hij doet 
dit met de bedoeling om positieve manieren van samenleven 
te onderzoeken en te beoefenen.  

- Straatwaarden en De Magie van het Verhalenhuis
Een lezing van Riemer Knoop, lector Cultureel Erfgoed samen 
met Michiel Schwarz van de Reinwardt Academie Amsterdam, 
met presentatie van de bovengenoemde publicaties.

- Essay door Carla Tjon
Auteur Carla Tjon heeft het derde essay geschreven in op-
dracht van Verhalenhuis Belvédère dat zij in het Verhalenhuis 
(en later op meerdere plekken in de stad) ook presenteerde: 
‘In van god verlaten oorden – Shenzhen, Hongkong, Parama-
ribo, Den Haag, Rotterdam’. Het essay is gebaseerd op haar 
persoonlijk verhaal. Carla is geboren in de kleine Chinese 
gemeenschap van Paramaribo. Haar ouders waren van 
China naar Suriname verhuisd, vanwege het regime van Mao 
Zedong. Daar startten ze een kruidenierswinkel. in 1975, vlak 
na de onafhankelijkheid van Suriname, vertrok het gezin naar 
Nederland. Carla kwam naar Rotterdam vanwege haar studie 
aan de kunstacademie en later bij Kunst- en Cultuurweten-
schappen aan de Erasmus Universiteit.

- Essay en lezing Jan de Heer
Auteur Jan de Heer woonachtig op Katendrecht heeft enkele 
jaren onderzoek gedaan naar de vriendschap tussen de schil-
der Dolf Henkes en de arts en kunstenaar Chris Engels in hun 

meest intensieve periode tussen 1930 en 1950. Hij presen-
teerde zijn bevindingen via een lezing en publicatie ‘Katend-
recht en Curaçao – De vriendschap tussen Dolf Henkes en 
Chris Engels’ tijdens de bijbehorende expositie.

- ICORN lezingen
Tijdens het ICORN Vluchtstedencongres waren er publieke le-
zingen van de Chinees Amerikaanse auteur Yiyun Li ‘De kunst 
van huis en haard verlaten & een nieuw thuisland vinden’, 
van Michelle Provoost over Rotterdam als City of Comings 
and Goings en van Prof dr. Maarten Hajer, hoogleraar Urban 
Futures over Neighborhoods of the Future.

- Voor de Belvédère vrijwilligers zijn er ook informele leertra-
jecten achter de schermen. Zo organiseerden we dit jaar een 
Studie(bus)reis naar Antwerpen waar we een rondleiding en 
toelichting kregen in het Roma Theater en het Red Star Line 
Museum, en daarnaast een meerdaagse verteltraining onder 
leiding van theatermaker Pé Bies.
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Met de Verhalenkeet, het oral history project van Verhalenhuis 
Belvédère willen we het opnemen van persoonlijke levensver-
halen en mondelinge geschiedenissen van/met/door Rotter-
dammers, en het ontsluiten en presenteren ervan aan elkaar 
via (luister)verhalen en - luistervoorstellingen, een duurzame, 
permanente plek in het stedelijk maatschappelijk aanbod 
geven. 
Voor het opnemen van de verhalen reizen we met de 
Verhalenkeet letterlijk naar de mensen toe. De mobiele 
opnamestudio bereikt allerlei straten en wijken; het is een 
schaftkeetje dat letterlijk is omgebouwd tot een (profes-
sionele) opnamestudio. Hierin zijn twee opnamemicrofoons, 
twee stoelen, een tafel en een technisch (opname) hoekje 
opgenomen.  Rotterdammers van alledag, oud en jong, van 
alle culturen en achtergronden worden uitgenodigd een uur 
lang te komen vertellen. Hun individuele (levens)verhaal wordt 
in audiovorm opgenomen. Altijd wordt in het persoonlijke 
verhaal de verbinding naar het grotere geheel gemaakt: de 
stad of stadsgeschiedenis, de wijk of de straat. Uiteindelijk 
worden de meest aansprekende fragmenten uit alle vertel-
lingen, via overeenkomstige momenten of onderwerpen, aan 
elkaar gemonteerd en wordt daarmee een ‘luisterportret of 
luistervoorstelling’ gemaakt.
In 2019 trok de Verhalenstudio door Rotterdam Oost, West, 
Noord en Zuid: we namen de levensverhalen op van in totaal 
96 Rotterdammers.  Gegroepeerd rondom centrale onderwer-
pen vormden ze in totaal zes producties, t.w.:

1. Kapenezen en Katendrechters; 12 extra vertellers in drie 
opnamedagen. Twee compilaties samengesteld t.w. Recht-
huislaan en Tolhuislaan.

2. Chinese koks/restauranthouders in Rotterdam: 13 vertel-
lers in 6 opnamedagen. Resultaat 3 podcasts/compilaties. 
Gepresenteerd in de vorm van 1 luistervoorstelling bij de 
opening, en een luisterexpositie.

3. Mabrouk! 50 jaar Marokkaanse migratie, verhalen van 3 
generaties Marokkaanse Rotterdammers: 24 vertellers in 
8 opnamedagen, resultaat 4 podcasts/compilaties, gepresen-
teerd in 12 luistervoorstellingen (4 keer in Theater Zuidplein, 
4 x tijdens Djemaa el Fna festival Museumpark en 4 x tijdens 
het Besouk festival in Delfshaven. Bovendien gebruikt in de 
luisterexpositie.

4. Mahina, ode aan de Molukse vrouw: 14 vertellers in 3 
opnamedagen, resultaat: 1 podcast/compilatie. Gepresenteerd 
in 2 luistervoorstellingen en in 1 luisterexpositie.

5. IJsselmonde, ‘Dijkers’ uit de Dijkenbuurt: 14 vertellers in 4 
opnamedagen, resultaat 1 compilatie/podcast, gepresenteerd 
in 1 luistervoorstelling

6. Maastunnel; Rotterdammers vertellen over de betekenis 
van de tunnel in hun leven: 9 vertellers in 2 opnamedagen, 
resultaat 1 podcast/compilatie, gepresenteerd in 4 luister-
voorstellingen/wandelingen.
Bovendien namen we alvast interviews op met Belvédère Vrij-
willigers wat nog niet tot een product leidde (dat zal in 2020 
gebeuren), wel zijn derhalve in 2019 10 vrijwilligers geinter-
viewd in 2 opnamedagen. Het totale aantal opnamedagen in 
2019 bedroeg 28. 
Daarnaast zijn een aantal producties in reprise gegaan, dit 
betekent dat er luistervoorstellingen zijn gepresenteerd, t.w. 
De Ziel van de Wederopbouw op Opbouwdag 18 mei 2019 in 
het Bouwcentrum, Het Vergeten Bombardement van 1943 in 

de week van 31 maart 2019, eenmaal in de Bibliotheek Park 
1943 en eenmaal in de Arminius Kerk.
Mede met behulp van de steun van stichting Bevordering 
van Volkskracht voor het tweede achtereenvolgende jaar kon 
voor de ‘Verhalenkeet’ – het oral history programma van het 
Verhalenhuis – het hele jaar een (part time) ontwikkelaar 
(curator oral history) worden ingezet, waardoor de activiteit 
in continuïteit kon worden uitgevoerd en aangeboden. Er 
is zodoende nu een team met de noodzakelijke disciplines 
ontwikkeld met een vaste, professionele werkwijze voor het 
ophalen, vastleggen en verwerken van audioverhalen én het 
presenteren via luistervoorstellingen. Steeds meer Rotterdam-
mers (én instellingen) weten hierdoor ook het Verhalenhuis te 
vinden als ‘oral history’ punt/ervaringsdeskundige in de stad. 
Dat geldt voor zowel bewonersorganisaties, wijkpartners en 
(migranten)gemeenschappen tot en met culturele instituten 
als Museum Boijmans die het Verhalenhuis op dit gebied 
benaderen om hierin van betekenis te zijn. 
Belangrijk hierbij op te merken is dat een partner als Theater 
Zuidplein een (kleine) extra bijdrage financieel heeft opgele-
verd, echter de andere verzoeken zijn vaak van zo’n aard dat 
er nauwelijks of geen enkel financieel middel voor handen is. 
Denk aan bewonersgroepen (Vergeten bombardement 1943 
Bospolder Tussendijken), individuen binnen gemeenschappen 
(Kaire Guthan in het kader van 100 jaar Estland) en zelfor-
ganisaties (Molukse jongeren die een ode aan de eerste gene-
ratie vrouwen wil brengen) e.d. Wel probeert het Verhalenhuis 
dan de initiatiefnemers steeds te begeleiden in het zoeken 
van (kleinere) financiele bijdragen bijv. via bewonersinitiatie-
ven bijvoorbeeld. De praktijk wijst echter uit dat er dan alsnog 

5. wERkEN AAN VERHALEN mEt oRAL HIStoRy, DE VERHALENkEEt 
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veel vrijwillige inzet moet worden gepleegd om de groepen 
en verzoeken te kunnen faciliteren, juist ook met de kwaliteit 
die het Verhalenhuis heeft ontwikkeld. We realiseren ons dat 
hierin geen andere partij voor handen is in de stad die deze 
vorm van verhalen opnemen, faciliteert. Museum Rotterdam 
en Stadsarchief verwijzen ook dergelijke verzoeken door naar 
het Verhalenhuis. Qua opzoeken, vastleggen van de mense-
lijke geschiedenissen, migrantengemeenschappen en hun 
erfgoed in de stad en verbindingen leggen blijkt er een lacune 
en lijkt het Verhalenhuis hierin inmiddels een rol van beteke-
nis te kunnen vervullen.
Voor de vereeuwiging en ontsluiting zijn we sinds 2018 via 
het Stadsarchief aangesloten geraakt bij CLARIAH, een groot 
onderzoeksproject met betrekking tot Oral History. Hierin zit-
ten partners als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en geluid. Ook DANS, het Nederlands instituut 
voor permanente toegang tot digitale onderzoekgegevens zit 
bij deze gesprekken.
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6. oVERIgE SAmENwERkINgEN

In 2019 is er qua aparte samenwerkingen die opgenomen waren 
in het meerjarenplan, het volgende gebeurd: 

• …in samenwerking met Theater Zuidplein is voor het festi-
val ‘Mabrouk!’ een verhalenprogramma georganiseerd, als 
invulling van het concept dat eerder voor het meerjarenplan 
was opgenomen onder de (werk)titel ‘Cities Stories Festival’. 
Theatermaker Nasrdin Dchar klopte aan bij Zuidplein Theater 
om 50 jaar Marokkaanse migratie te vieren; hij wilde vooral ook 
daarbij het ophalen van verhalen mogelijk te maken. Hiervoor 
was het Verhalenhuis de aangewezen partij. De mobiele opna-
mestudio van het Verhalenhuis is ingezet om de verhalen van 
drie generaties Marokkaanse Rotterdammers op te halen. In het 
festival Mabrouk! zijn vier compilaties gepresenteerd waarin de 
Rotterdammers zelf gezamenlijk hun migratieverhaal vertelden. 
Theater Zuidplein wil graag in 2020 op (landelijke) toernee met 
de Marokkaanse verhalen. 

• …in samenwerking met Stichting Loods24 & Joods Kinder-
monument is het programma Open Joodse Huizen op 5 mei, 
verschoven naar 2020; in plaats daarvan is in samenwerking 
met stichting KunstenIsraël een serie muzikale Joodse erfgoed/
cultuurprogramma’s opgezet met als ingrediënten een Joods 
verhaal, een muziekoptreden en een maaltijd. Daarnaast is met 
de Anne Frank Stichting, Feijenoord en Radar een bijzonder 
project ontwikkeld om mensen met een stadionverbod een dag 
lang kennis te laten maken met de joodse gemeenschap, om zo 
van binnenuit een bijdrage te leveren aan de bestrijding van het 
antisemitisme onder voetbalaanhangers. 

• … in samenwerking met Rotterdams Ongedocumenteerden 
Steunpunt (ROS) is de zesde editie van KIFF – Kaap International 
Film Festival georganiseerd waarin ongedocumenteerden – men-

sen zonder verblijfspapieren - hun persoonlijke filmkeuze pre-
senteerden en zo vertelden over zichzelf en over hun thuisland. 
Voor en na de films waren er interviews met de ‘programmeurs’ 
over de films, over hun verhalen, over hun nieuwe thuisstad Rot-
terdam en hun vluchten en persoonlijke achtergrond.

Vooral willen we hierbij graag aangeven dat Verhalenhuis Bel-
védère bestaat uit samenwerkingen; samenwerking is welhaast 
voorwaarde voor ieder programma, waarbij de focus ligt op:

• jonge theatermakers als hun producties gaan over identiteit en 
persoonlijke (migratie)verhalen, bieden we graag ons netwerk 
en het Verhalenhuis aan als ruimte en ontwikkelplek zoals aan 
Archell Thompson, huislelijk geweld, en Alisa Cuuna, Alle wegen 
leiden naar Roma en Camie Bonger / Transformatietheater met 
‘Ze wist niet waar te beginnen, dus ging ze maar naar binnen’. 
We verbinden in ieder geval hieraan altijd een gastkok en maal-
tijd uit de Volkskeuken en ons netwerk. 

• migranten/bewonersgroepen en -gemeenschappen verbin-
den we graag aan een programma in het Verhalenhuis via de 
Volkskeuken zoals de Almondestraat/Leegstand sproza, stichting 
Lemat (in het evenement Eri-Fest), Meiandros in een Griekse 
Taverne, stichting Helderheid en de Open Mic Bokaal in een 
Volkskeukenavond van Joany Muskiet en de Dichters voor Vrede 
met een Koreaanse Volkskeuken.

•(stedelijke) evenementen die we ook aan ons netwerk en visie/
missie verbinden, zoals North Sea Around Town met Paolo Bouw-
man (muzikant Cabo Verde) maar ook de Museumnacht010, 
de Operadagen, 100 jaar Jazz International met een optreden 
van Erik Vloeimans en de 80’ers Ben Vrauwdeunt en Rob van 
Kreefeld in het voorprogramma en een soulfoodmaaltijd.

Luistervoorstelling tijden het festival Mabrouk! in theater Zuidplein



Ode aan de roma door theatermaker Alisa Cuuna

Wereldvluchtelingendag i.s.m. Culture Unlimited

Noam ‘Nani’ Vazana in Joods muzikaal erfgoeddiner i.s.m. stichting Kunsten Israël De muzikale Volkskeuken van Paolo Bouwman (Rotterdam/Cabo Verde/Portugal) in North Sea Around town



TOElICHTIng Op dE EIsEn CulTuuRplAn

A. 
toELIcHtINg oP PREStAtIERAStER 
EN DE kENgEtALLEN BEzoEk
In 2016 telden we ruim 13.500 bezoekers, in 2017 17.118 
bezoekers, in 2018 22.477 bezoekers. In 2019 zijn 24.053 
bezoekers geteld. Opnieuw een groei, en ook ruim meer dan 
in het laatste Cultuurplan-jaar 2020 werd verwacht: 18.000 
zoals ingevuld in kengetallen. Het aantal bezoekers van de 
projecten op locatie in de stad tellen we hierin niet mee 
zoals bijvoorbeeld dit jaar de tentoonstelling in de Biblio-
theek Rotterdam, de Tuschinski expositie in het Stadhuis, de 
groepsportretten expositie op de Mediawand in de Schouw-
burg/Theater Rotterdam, de programma’s op de scholen zelf 
of de activiteiten in Space101. 
Waar tot 2016 zo’n 26 te onderscheiden etnisch-culturele 
groepen in het programma hadden meegedaan, tellen we nu 
in 2019 totaal 63. We gaven aan als doel in 2020 60 verschil-
lende gemeenschappen bereikt te hebben, waarmee we een 
relatie konden aangaan, oftewel waarbij niet alleen deelname 
of een bezoek telt, maar juist een verhaal of programmatische 
bijdrage in programma’s. 
Belangrijk hierbij op te merken is dat de groei in bezoekers 
de behoefte weergeeft; mensen vinden herkenning, aandacht, 
erkenning, betekenis en inspiratie in het Verhalenhuis. Verbre-
den van het publieksbereik zit ook in het hart van onze aan-
pak. Het is juist de strategie dit uit te bouwen, tot op het punt 
dat iedere Rotterdammer – in die grote verscheidenheid die 
de stad kenmerkt – zich minstens uitgenodigd voelt om deel 
te nemen, zoals aangegeven in het meerjarenplan. Kortom we 
willen er alles aan doen om met de mensen en middelen die 
voor handen zijn, hierop antwoord te geven.

B. 
toELIcHtINg mARkEtINg 
EN commUNIcAtIE
In alle programma’s wordt communicatie altijd actief betrok-
ken. Door het aanspreken en betrekken van sleutelfiguren 
en netwerken wordt vooraf gewaarborgd dat activiteiten ook 
worden bezocht door de doelgroep. Door de vele samenwer-
kingen worden ook telkens nieuwe groepen en netwerken 
bereikt. Relatiebeheer is een speerpunt binnen de organisatie 
van Verhalenhuis Belvédère. Verhalenhuis Belvédère zet bo-
vendien in op hoogwaardige fotografie als communicatiemid-
del, als universele beeldtaal. Zo komt er bijvoorbeeld ook een 
jaarverslag in beeld waarin de ontmoetingen en resultaten 
van het Verhalenhuis beter zichtbaar worden gemaakt.
Voor Verhalenhuis Belvédère is de ervaring van het gebouw, 
en dan mond-tot-mond reclame het meest effectieve commu-
nicatiemiddel en het ambassadeurschap van de vele vrijwil-
ligers, obligatiehouders, vertellers en andere betrokkenen en 
bezoekers. Online communicatie, website en social media 
nemen daarbij ook een belangrijke plaats in. De verschillende 
gemeenschappen nemen zo het Verhalenhuis mee naar hun 
eigen kanalen en media. 
Daarnaast wordt het Verhalenhuis ook betrokken bij de ver-
zorging van (eigen) media door diverse groepen waaronder de 
oudere bewoners van Katendrecht: zij wilden heel graag de 
wijkkrant terug, met een overzichtelijke agenda van wat er in 
de wijk te doen is (vooral aan gratis activiteiten). Met hulp van 
Woonstad en stichting Opzoomermee hebben we in 2019 de 
wijkkrant vergroot en verder ontwikkeld en de oplage neemt 
telkens toe met de oplevering van nieuwe woningen op de 
Kaap. Iedere maand verschijnt er een nieuwe (huis-aan-huis)-

editie mét agenda. Andere wijken zoals Noordereiland, hebben 
het format en de vormgeving inmiddels hier op geïnspireerd, 
ook ingezet. Bijzonder is dat Fenmei Hu driewekelijks een 
eigen cultuurpagina heeft in Asian News, de grootste Chinese 
krant in Nederland, in een oplage van 50.000 exemplaren 
waarin de activiteiten in het Verhalenhuis worden opgenomen. 
Daarnaast hebben we een eigen krant ontwikkeld voor de 
vrijwilligers van het Verhalenhuis, die in feite een eigen ‘com-
munity’ vormen; de ‘clubkrant’ heet FC Belvédère.
Noemenswaardig verder zijn:

• NPO Radio 1 Radio Mangiare programmeerde een Rotterdam 
Special live vanuit Verhalenhuis Belvédère. 

• In Amsterdam kregen we de publicatie ‘De Magie van Verha-
lenhuis Rotterdam uitgereikt tijdens de Reinwardt Memorial 
Lecture. Later dat jaar werd de publicatie uitgebracht Meer 
Straatwaarden, een pleidooi voor erfgoedmaken als enga-
gement door Riemer Knoop, Michiel Schwarz e.a. waarin het 
Verhalenhuis een van de twee praktijkcases was.

• In de VS kwam het boek ‘Finding Schifrah – the journey of a 
Dutch Holocaust Child Survivor’ uit geschreven door Sonja 
DuBois (Clara van Thijn) uit (ISBN 978-1-733549400) waarin 
het Verhalenhuis een rol van betekenis speelt.

• Bovendien publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed ‘Bruiklenen aan niet-museale organisaties’ waarin de 
samenwerking met het Verhalenhuis als best practice wordt 
benoemd.

• Het ICORN evenement trok de aandacht van Open Rotterdam, 
AD, NRC, het Midden Oosten Platform en Al Jazeera televisie. 
Via social media, facebook en het livestreamen werd het festi-
val veel gedeeld en maakte het toegankelijk voor veel meer 
mensen. 
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Eric Vloeimans tijdens Jazz International Rotterdam in (jazzclub) Belvédère



• Daarnaast was er aandacht in NRC voor het Elenbaashuis 
Museum in wording. In de Kunstbode, het cultureel 
supplement bij een landelijk dagblad van stichting 
Droom en Daad, een pagina over de expositie Chinese 
Restaurantverhalen.

C. 
toELIcHtINg oP DE goVERNANcE
In dit derde verslagjaar van de Cultuurplanperiode verga-
derde het bestuur regulier zeven maal, maar werd een drietal 
extra vergaderingen ingelast vanwege de voorbereiding en 
de financiering van het ICORN/PEN-congres. In de aanloop 
daarvan bleek het heel lastig de aanvullende middelen die 
voor een dergelijk grote activiteit noodzakelijk waren te 
verwerven.  Ook in dit verslagjaar was er, zoals aangekondigd, 
veel aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie. Ook 
op dit vlak is het Verhalenhuis bezig met het ontwikkelen 
van een andere manier van samenwerken. Al vanaf de start 
van het Verhalenhuis werd er nagedacht over een vorm van 
een coöperatie van gelijkgestemden die vanuit verschillende 
disciplines gezamenlijk willen werken aan het geluk van 
de stad, door het verzamelen en distribueren van verhalen.  
Daarbij worden ook nieuwe werkwijzen ontwikkeld voor het 
maken van tentoonstellingen en het betrekken van niet re-
gulier publiek. Vanwege het succes van deze andere aanpak, 
komen er veel vragen van collega instellingen. Maar ook van 
de verschillende gemeenschappen, waarmee een meerjarige 
relatie werd opgebouwd,  die op een vergelijkbare wijze hun 
erfgoed willen ontsluiten en delen. Dat vergt van de staf van 
het Verhalenhuis een steeds grotere inzet en daarvoor werd 
in het najaar gewerkt aan een aanvraag voor de volgende 
planperiode, waarbij ook een beroep gedaan gaat worden op 
de Rijksoverheid. 
Bij het voorbereiden van die aanvraag vond ook de reguliere 
evaluatie van het bestuur plaats en werd besloten tot een 
uitbreiding met het oog op die bestuursleden van het eerste 
uur die in de komende jaren afscheid zullen gaan nemen.

d. 
toELIcHtINg oP DE fINANcIëN
In 2019 groeiden de uitgaven met ruim € 200.000 en gelukkig 
hielden de inkomsten daarmee grotendeels gelijke tred. Het 
geen resulteerde in een eigen inkomsten quota van 80% van 
de omzet die opliep tot bijna 1 miljoen. Het Verhalenhuis blijkt 
succesvol in het werven van fondsen voor nieuwe initiatie-
ven, maar als die een succes blijken is de continuering ervan 
vaak lastig. Met de formidabel groei van de activiteiten en 
het bereik, groeide ook de staf en daar zien we dat er een 
structurele uitbreiding van de middelen noodzakelijk wordt 
om op dit niveau te kunnen blijven functioneren. Opnieuw 
werd het boekjaar afgesloten met een verlies van 5% van 
de omzet, waardoor ook verder werd ingeteerd op het eigen 
vermogen. Vooruitgang werd geboekt met betrekking tot het 
realiseren van een pensioenvoorziening voor de medewerkers 
in loondienst.
Inmiddels groeit ook het aantal locaties vanwaaruit het Verha-
lenhuis zich manifesteert, noch los van de samenwerkingen , 
waarbij zij elders present is. 
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Kunstenaar Machyta Giebels en de restauratie van het Elenbaashuis.


