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PROGRAMMAPIJLERS MET ACTIVITEITEN IN 2021
1. DE VOLKSKEUKEN, ETEN & VERHALEN DELEN 9
2. LUISTERVERHALEN, ORAL HISTORY 25
3. ROTTERDAM VLUCHTSTAD, VLUCHTVERHALEN 33
4. EXPOSITIEFEUILLETONS, VERHALENDE TENTOONSTELLINGEN 35
5. ONDERWIJS EN (INFORMELE) EDUCATIE 49
6. OVERIGE SAMENWERKINGEN 53
7.  BELVÉDÈRE SCHOOL/INSPIRATIE 57

TOELICHTING OP EISEN CULTUURPLANPERIODE ROTTERDAM
A. TOELICHTING OP PRESTATIERASTER EN DE KENGETALLEN BEZOEK  61
B. TOELICHTING OP BEDRIJFSVOERING EN MARKETING/COMMUNICATIE  61
C. TOELICHTING OP DE GOVERNANCE 61
D. TOELICHTING OP DE FINANCIËN 61

Bezoekers luisteren naar het verhaal van Pieter van den Ende (96) die aan de hand van een muntstuk dat hij zijn hele leven in zijn portemonnee bij zich heeft gedragen, vertelt over zijn 
beste jeugdvriend de joodse Rotterdammer Joop Olman die op 17-jarige leeftijd in 1944 in Auschwitz is vermoord.

Foto’s voor- en achterzijde:
Na de lockdown van bijna zes maanden eindelijk weer 
live muziek en elkaar ontmoeten. De  Kaapverdiaanse 
São João viering, jaarlijks op het Rotterdamse 
Heemraadsplein, is in juni 2021 vanwege de nog 
steeds beperkende corona maatregelen, in het 
Verhalenhuis georganiseerd. 



Het jaar 2021 begon en eindigde in lockdown waardoor 
opnieuw de ontmoetingen waarvoor het Verhalenhuis is 
opgericht, niet konden plaatsvinden. Gelukkig was het eerder 
wel gelukt de voormalige opslag in de naburige Atjehstraat 
in Rotterdam-Katendrecht om te bouwen tot een zelfstandige 
kookstudio. Vanaf februari 2021 konden we met een serie 
livestreams met kook- en vertelsessies starten. Na afloop van 
de streams was het bovendien mogelijk om de maaltijd af te 
halen, voor de nabij wonende kijkers. Er groeide veel belang-
stelling voor het online meekijken en -beleven en zo hielden 
we het contact met de verschillende gemeenschappen ook 
tijdens de corona-periode. Totaal vonden er 24 streams plaats 
met uiteindelijk liefst meer dan 35.000 views.
 
CORONA NOODSTEUN
De eerste lockdown duurde tot 1 juni, de eerste vijf maanden 
van 2021 was de thuisbasis gesloten. Wat enigszins verlichtte 
ten opzichte van het jaar 2020, was dat we de nieuwe Cul-
tuurplanperiode waren ingegaan met een verhoogde subsidie 
van de gemeente Rotterdam. Ook kon het wegvallen van de 
eigen inkomstenstroom opgevangen worden met de verschil-
lende steunmaatregelen, waarbij de Corona-Noodsteun van 
de Gemeente Rotterdam een heel belangrijke was. Het doel 
was vooral dit eerste Cultuurplanjaar om alle makers (de 
zzp’ers) te kunnen blijven betalen en zo het werk van het 
erfgoedmakerscollectief zo veel mogelijk doorgang te laten 
hebben. 

EVENEMENTENHUIS
Ondanks het weer open kunnen in de zomer, was het met alle 
maatregelen ook nog erg ingewikkeld; mondkapjes, 1,5 meter 
opstellingen, coronatoegangsbewijzen en vooral blijvende 
onzekerheid. Een aantal stedelijke evenementen brachten in 
eerste instantie weer wat röhring. We startten juni met het 
Kaapverdische São João festival dat niet op het Heemraads-
plein kon plaatsvinden (vanwege de corona maatregelen) en 
in het Verhalenhuis een alternatief thuis vond. Vlak daarna 
betrok Poetry International het Verhalenhuis als festivalhuis-
kamer en centrale ontmoetingsplek van de dichters. North 
Sea Around Town volgde met Suriname aan de Maas met 
Ronald Snijders in de hoofdrol. Samen met Music Matters en 
SSA (Surinamese Students Abroad) van de EUR organiseerden 
we op 1 juli een Free Heri Heri programma in het kader van 
Keti Koti. Het evenementenhuis kreeg zo haar eigen doorgang 
en vorm in 2021. 

RUIMTE TEKORT
Tegelijkertijd konden we de langverwachte expositie Ruby’s 
Showtime, over de jazzkapper op de Kaap, openen. Deze 
trok door inzet van de hoofdrolspelers aardig wat belang-
stelling gedurende de zomermaanden Intussen zetten we 
de zoektocht naar meer ruimte, die we al in 2019 waren 
gestart, weer in. Sinds de opslagruimte aan de Atjehstraat is 
verbouwd tot kookstudio, was er in feite direct al een andere 
locatie benodigd als maak- en bewaarplaats. Een loods in de 
pols van Katendrecht, aan de Rijnhaven ZZ 14 was hiertoe 
gevonden, maar dit betrof wel opnieuw een locatie in tijdelijk 

beheer. Naast een dergelijke maakruimte was ook inmiddels 
meer plek en een beter geoutilleerde omgeving benodigd voor 
de Belvédère collectie die in de afgelopen jaren enorm was 
gegroeid. De loods, het kantoor en de zolder barstten uit z’n 
voegen. 
Steeds meer gemeenschappen met wie het Verhalenhuis 
een relatie is aangegaan in de tien jaar van haar bestaan, 
gaven ook de een na de ander aan grote behoefte te hebben 
aan ruimte in het Verhalenhuis, om naast het vastleggen en 
verzamelen van de verhalen juist ook hun (materiële) erfgoed 
te bewaren. De Chinese gemeenschap was de eerste die haar 
wens uitte om in het Verhalenhuis een eigen ‘Black Archives’ 
voor de Chinese gemeenschap in Nederland, op te starten. 
Stichting Loods 24 / Joods Kindermonument vroeg gelijk-
tijdg om een bewaarplek voor haar archief en haar startende 
verzameling. De Kaapverdische gemeenschap zou daarnaast 
zeer graag samen met het Verhalenhuis een eigen museum 
willen beginnen. De Wederopbouwkinderen - de kinderen van 
wederopbouwkunstenaars in de stad met de nalatenschap-
pen van hun ouders – kwamen gezamenlijk met het verzoek 
‘op kamers’ te mogen. Er blijkt gewoonweg geen vanzelf-
sprekende, kwalitatieve plek voor handen waar mensen en 
gemeenschappen hun erfgoed kunnen veiligstellen, doorge-
ven en waar men zelf kan toevoegen en ontwikkelen. Terwijl 
juist foto’s, documenten, textiel, keramiek, kunst en andere 
objecten bij uitstek voertuigen zijn om persoonlijke verhalen 
te vertellen, om elkaar te ontmoeten en om met telkens weer 
een nieuwe laag, nieuwe verbindingen te maken. 

VOORWOORD
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Mee op ontdekkingstour naar de zolder van Wally Elenbaas



EEN DEPOT VAN/VOOR/DOOR 
ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN 
Het Verhalenhuis kan op haar eigen locatie nooit in deze 
(groeiende) behoeften voorzien. Tijdens een ontvangst achter 
de schermen midden in de bouw van het Depot van Boij-
mans kwam de inspiratie van die plek, samen met de boven 
genoemde noodzaken. Het idee ontstond voor de ontwikkeling 
van een eigen Verhalenhuis Depot in het Boijmans Depot: een 
bottom-up kunst- en erfgoeddepot, samen door de lokale 
communities zelf opgezet en ingevuld, open en toegankelijk 
en tegelijk midden in het hart van de internationale kunst- en 
cultuurwereld. Nergens ter wereld is naar wij weten een der-
gelijk erfgoed depotprogramma van onderop geïnitieerd. 
Om dit realiseerbaar te maken, stelden we een plan op, 
met een meerjarige kostenbegroting en mogelijke dekking 
geïnspireerd op de (succesvolle) start van het Verhalenhuis in 
2012. We startten met het benaderen van onze (particuliere) 
obligatiehouders - om zo ook in de financieringsstrategie de 
community-gedachte door te voeren. We organiseerden tours 
achter de schermen en een presentatie van de plannen. Vanaf 
deze start beseften we goed dat om dit überhaupt mogelijk 
te maken, extra investering en ondersteuning nodig zou zijn. 
Stichting DOEN ook partner in de eerste drie jaren van het be-
staan van het Verhalenhuis, zouden we ook benaderen. Door 
het bestuur werd kritisch meegedacht en werden gezamenlijk 
oplossingen bedacht om een en ander mogelijk te maken. 
Ook zouden we vanzelfsprekend de Rotterdamse fondsen 
die het Verhalenhuis sinds 2012 een warm hart hebben 
toegedragen , opnieuw vragen en betrekken. Het eigen pand 
is inmiddels grotendeels af en de energie gaat dan ook nu 
de komende tijd naar de dependances zoals ook de tijdelijke 
ruimte, het voormalige winkelpandje op de Rechthuislaan 26 
in Katendrecht. 

PRODUKTIES GINGEN DOOR
Gelijk gingen we het najaar in. Intussen maakten we nieuwe 
verhalenprodukties en bijbehorende documenten. Zo ver-
scheen het luisterboekje Mahina, ode aan de Molukse vrouw 
als ook een luisterboekje getiteld De Wielewaalers, portret 
van een tuindorp in Rotterdam door bewoners zelf verteld. We 
presenteerden ook het luisterboekje over Joop Olman (joodse 
Rotterdamse vriendschap), het boek (dubbel)Portret Wim Mul | 
Hans Abelman en het boek Werklicht# FENIX 1: 100 kunste-
naars en 100 dichters. Allen betekenisvolle activiteiten en 
documenten die diverse ontmoetingen bewerkstelligden. 
Uiteindelijk volgde in december een nieuwe lockdown helaas 
tijdens een net geopende en onverwacht zeer drukbezochte 
en succesvolle eerste kunstkooptentoonstelling, moest alles 
weer op slot.

Ondanks de weinige en zeer beperkte openstelling in het jaar 
2021 - slechts 184 dagen waren we echt open - slaagden 
we er toch in ruim 11.600 live bezoekers in het Verhalenhuis 
te ontvangen. Als we terugkijken kunnen we vaststellen 
dat vooral alle bestaande relaties versterkt en verstevigd 
zijn geworden. De Belvédère community is hechter door de 
activiteiten die wel doorgang hadden. Ook zijn er toch weer 
een hoop nieuwe ontmoetingen georganiseerd en gemeen-
schappen zijn zichtbaar gemaakt, zij het op andere manieren. 
We denken daarom ook in 2021 een belangrijike bijdrage te 
hebben geleverd aan een meer inclusieve en betrokken stad 
en kijken vooral zeer uit naar een periode zonder lockdowns, 
zonder afstand om vooral de ander weer van dichtbij te kun-
nen ontmoeten.
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De Rotterdammers die live als ‘artiest’ oftewel als gastkok in 
Belvédère’s Volkskeuken optraden in 2021 waren (eenmalig 
of meermalig): 

• Nghia Ha Do en Dennis Tran (Vietnam, Rotterdam)
• Bobi Vladimirova (Bulgarije, Rotterdam)
• Anahid Darwish en Faten Kiwan & Majed Seraydeen (Syrië, 

Rotterdam)
• Mojde Radankoupaei & Nazanin Hedayati (Iran, Rotterdam)
• Kaire Guthan (Estland, Rotterdam)
• Ana Paula da Cruz en Saul Silva Monteiro & Vyanti en 

Chiquino & Ninny Duarte Lopes en Juanita, Alice Fortis en 
Manuela Goncalves - Tavares (Cabo Verde, Rotterdam)

• Debora Carrizo (Argentinië, Rotterdam)
• Uliana Bun (Oekraïne, Rotterdam)
• Shushan Evojan (Armeens, Rotterdam)
• Mama Essi (Ghana, Rotterdam)
• Yin Kohar en Sylvia MacKenzie met Constance van Duinen 

(Indonesië, Rotterdam)
• Habibi Karimi en Aysel Kaya (Marokko, Rotterdam)
• Muzeyyen Özkan (Turkije, Rotterdam)
• Aster Tesfai en Chu Chu Zelek en Gele Hailu (Ethiopië, Rotterdam)
• Betty Zsiga (Hongarije, Rotterdam)
• Anamarie Christiaan & Eunice Wilkerson (Curaçao, Rotterdam)
• Donovan Liauw en Brigitte Doest en Maikel en Patricia 

Snijders (Suriname, Rotterdam)
• Els Slokker Souhoka (Molukken, Rotterdam)
• Radisa & Milan Jovanovic (Servië, Rotterdam) 
• Kong Wah Choy en Fenmei Hu en Tak Pin Lam en Hua Mei 

Yang en Chung Wai Liu (China, Rotterdam)

• Jinai Looi (Maleisië, Rotterdam)
• Jhanet Marcani (Bolivia, Rotterdam)
• Grace Rosette (Philippijnen, Rotterdam)
• Marit Shalem (Israël, Rotterdam)
• Anna Paula de Menezes (Brazilië, Rotterdam)
• Annie Kakazianni en Vicky Christidou (Griekenland, Rotterdam)
• Randa Eltery & Ali Mourad (Egypte, Rotterdam)
• Yasotha Kumarasamy & Yayanti Ratnasingam (Sri Lanka, 

Rotterdam)
• Ortrud Brandes (Duitsland, Rotterdam)
• Innocent Acidri (Oeganda, Rotterdam)
• Paola Marchesi (Italië, Rotterdam)
• Tineke de Lange (vegan Tien Kookt, Rotterdam)
• Tonia de Rijder-Mulder en Stien Kloos-Bontje (Katendrecht, 

Rotterdam)

NIEUW: VOLKSKEUKENSTUDIO
Het Volkskeukenconcept reeds ontstaan in 2010 heeft zich 
de afgelopen jaren ontwikkeld tot een dagelijkse activiteit 
waarbij we steeds vaker ruimte tekort kwamen om tegemoet 
te kunnen komen aan alle diverse kook-/vertel-/presenteer-
wensen en potentie. In 2020 was daarom een plan gemaakt 
om de opslagruimte in de Atjehstraat om te bouwen tot 
een aparte extra kook- en vertelstudio. Net vóór de Corona 
pandemie ontstond, was voor deze verbouwing de nodige 
externe financiering c.q. ondersteuning gekregen middels bij-
dragen van Job Dura Fonds, stichting Ondernemersbelangen 
Rotterdam, Stichting Swart-van Essen/Bevordering van Volks-
kracht, VSB fonds, Kans Fonds en de Rabobank Foundation. 

In januari 2021 is de Volkskeukenstudio na een zeer grondige 
verbouwing daadwerkelijk opgeleverd.  
De kookstudio heeft een publieke functie en is vooral een 
educatieve ruimte voor ontmoetingen, kennismaking en 
uitwisseling op basis van koken, vertellen en delen. Met een 
groeiende groep van thuiskoks in de stad kunnen we in de 
kookstudio van start met de verdere ontdekking van het im-
materiële erfgoed van Rotterdam. Als een soort van  ‘kook-
club’ kunnen we leren van elkaar en het immateriële erfgoed 
van elkaar ontdekken, vastleggen en presenteren. 

Omdat we vanaf januari tot (maar liefst) juni 2021 vanwege 
de lockdown nog geen mensen mochten ontvangen, zijn we 
in de zojuist opgeleverde kookstudio van start gegaan met 
kook- en vertelworkshops via livestreams. Door de stevige 
concentratie hierop, kreeg deze vorm direct een vlucht. De 
livestreams trokken veel kijkers die we normaal gesproken 
niet snel bereiken. Na afloop van de livestream was er boven-
dien de mogelijkheid voor dichtbij wonende bezoekers, om 
daadwerkelijk een maaltijd af te halen, waarvoor mensen een 
ticket kochten via de website. 
Op 12 februari 2021 startten we concreet met een online Chi-
nese Fondue Kookworkshop tijdens Chinees Nieuwjaar. Op 19 
februari volgde een Vietnamese kook-en verhalen livestream 
en op 24 februari vierden we een Estische feestdag met een 
live cooking event. Tijdens internationale vrouwendag op 8 
maart kookten drie Rotterdamse ‘powervrouwen’ met roots in 
Kaapverdië, Suriname en de Antillen. Op 16 maart herdachten 
we het feit dat precies 10 jaar geleden de oorlog in Syrië 

PROGRAMMAPIJLERS MET ACTIVITEITEN IN 2021

1. DE VOLKSKEUKEN, ETEN & VERHALEN DELEN

WAT IS DE 
VOLKSKEUKEN?
De Volkskeuken is het ontmoetingsprogramma van het 
Verhalenhuis, rondom identiteit en erfgoed middels eten. 
In de Volkskeuken van het Verhalenhuis nodigen we 
Rotterdammers uit te koken voor publiek en tegelijkertijd 
zijn of haar persoonlijke (migratie)verhaal 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 volgens gemeente Rotterdam). 
Belvedère wil deze zichtbaar maken en hiermee laag-
drempelige ontmoetingen en uitwisseling creëren. Telkens 
worden de programma’s voorbereid met interviews, 
verzameling van illustraties en (informele) begeleiding en 
coaching van de gastkoks/vertellers. Afhankelijk van de 
hoofdgast kan het programma ook film, muziek, dans of 
performance bevatten. Toehoorders en spreker(s) worden 
met elkaar verbonden in de stad van vertrek en aankomst, 
Rotterdam. De vorm en duur varieert; er zijn programma’s 
met een driegangendiner, een uitgebreid levensverhaal 
van de hoofdgast tussen de gangen door aangevuld met 
aanverwante optredens. Tot aan lunches waarin een gast-
kok aan tafel en/of een klein beeldverhaal wordt gepre-
senteerd voordat tot de maaltijd wordt overgegaan. 
Er zijn ook diverse Volkskeukenevenementen en -se-
ries - zoals Chinees Nieuwjaar, de Griekse muzikale 
Taverne Meiandros, de Kaapse Tafel (voor oude en nieuwe 
Katendrechters en Kapenezen), de Syrische Al Rewaq, de 
muzikale Joodse erfgoeddinerprogramma’s. Zo vinden er 
diverse culturele vieringen, herdenkingen en evenemen-
ten plaats in de Volkskeuken. Ook wordt de Volkskeuken 
ingezet als vorm voor een hommage aan individuele 
Rotterdammers.Maart 2021: 10 jaar oorlog in Syrië. Livestream vanuit de Volkskeukenstudio 

met Syrische gastkok Anahid Darwish, geïnterviewd en gepresenteerd door Fenmei Hu. 



Adison dos Reis gidst door het Oude Westen met zijn muzikale Hood Walk.
Kookontmoeting tussen Tineke de Lange en Anamarie Christiaan en Eunice Wilkerson:
in de kookstudio samen op zoek naar de vegetarische versie van hun favoriete recept.
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is begonnen middels een Syrische Volkskeuken livestream. 
Daarna volgden onder meer de viering van Perzisch Nieuw-
jaar, het Antilliaanse Seú oogstfeest, Kaapverdisch Pasen, Sri 
Lankaans nieuwjaar, Turkse Kinderdag, het Chinese Draken-
bootfeest en Maanfeest, de Dag van de Argentijnse Vlag en 
een Griekse naamdag. De livestreams werden geproduceerd 
door Next View Studio en zijn nog steeds terug te zien op de 
Belvédère Facebookpagina. De kook- en vertel-livestreams 
trokken gemiddeld zo’n 3000 kijkers per aflevering, afhanke-
lijk van de betrokkenheid en grootte van de community. De 
livestreams bij elkaar telden bijna 35.000 kijkers. Een eigen 
Volkskeukenstudio YouTubekanaal – meer toegankelijk dan 
alleen via Facebook - is de wens voor de volgende stap. 

NIEUW: ONLINE KIJKERS

Volkskeuken Datum Bereik
  

Betrokken- Livestream
   heid 

Chinees nieuwjaar 12 februari 5209 543 Facebook link

Vietnamese volkskeuken 19 februari 1556 335 Facebook link

Estische volkskeuken 24 februari 1623 294 Facebook link

Powervrouwen 8 maart 1507 244 Facebook link

Syrische Volkskeuken 16 maart 1862 455 Facebook link

Perzisch nieuwjaar 21 maart 1133 181 Facebook link

Antilliaans Seú oogstfeest 1 april 985 159 Facebooklink

Kaapverdische paasbrunch  5 april 5306 1314 Facebook link

Sri Lankaans nieuwjaar 13 april  1049 192 Facebook link

Turkse kinderdag 23 april 717 133 Facebook link

Kaapverdiaans 24 mei 1982 106 Facebook link

Dichter in de Volkskeuken: 
   Anne Vegter en Syrische gastkoks 12 juni 1801 103 Facebook link

Dichter in de Volkskeuken: 
   Ellen Deckwitz en Indonesische gastkoks 13 juni 974 34 Facebook link

Chinese Drakenboot festival 14 juni 1136 57 Facebook link

De dag van de Argentijnse dag 20 juni 875 31 Facebook link

Chinees Maanfeest 21 september 2896 58 Facebook link

Griekse naamdag 22 november 1404 89 Facebook link

Enkele reacties uit de chat:

“Mooie gesprekken en een genot om naar te kijken. Alleen een geur-tv zou nog welkom zijn!”

“Dank jullie wel want ik ben hierdoor gemotiveerd om stage te gaan lopen bij mijn moeder. Beter laat dan nooit.”

“Altijd leuk, de geschiedenis erbij, kunnen jullie dit vaker doen?’  

“Heerlijk om jullie samen bezig te zien en horen. Heb van jullie genoten!”

“Jullie doen het hartstikke goed en ook goed uitgelegd in Kriol en Nederlands!” 

“Geweldig jullie te zien in traditionele kleding en naar jullie gesprekken te luisteren.”Livestream: Tamil nieuwjaar met de families Kumarasamy en 
Ratnasingam in de Volkskeukenstudio, met mogelijkheid tot 
afhalen van het driegangen menu na afloop.



Stadsdichter Anne Vegter ontmoet in de Volkskeukenstudio Anahid Darwish 
en Dima Mousa (Syrië) tijdens Poetry International Festival 2021 in een livestream. Het Volkskeukenprogramma van Ersen Denk en Gyz La Rivière, met een maaltijd van Muzeyyen Özkan.
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NIEUW: 
WORKSHOPS, GESPREKKEN & EVENEMENTEN 
IN DE VOLKSKEUKEN
Vanuit de Volkskeuken zijn ook in 2021 weer nieuwe (ook 
duurzame) initiatieven ontstaan en kunnen we in samenwer-
king met partners uit de stad voor elkaar en voor publiek/
deelnemers van toegevoegde waarde zijn in het kader van 
stedelijke kunst- en cultuurevenementen, vieringen en/of 
herdenkingen. 
Van januari tot juni 2021 was er een periode van lockdown 
in Nederland en konden we alleen online of via livestreams 
verhalen en ‘ontmoetingen’ presenteren. In juni werd de lock-
down opgeheven en kon het Verhalenhuis weer programma’s 
presenteren, wel gelimiteerd tot 20 uur in de avond en voor 
max. 30 personen, op 1,5 meter. De samenwerkingen en 
coproducties in 2021 waren:

‘Volkskeukengesprekken’ over ras & rascisme in de 
stad, onder leiding van Herman Meiijer en Marciano 
Daans in samenwerking met RADAR.
Op initiatief van oud-bestuursvoorzitter Herman Meijer organi-
seren we in 2021/2022 een programmareeks ‘de Volkskeuken 
Gesprekken’ met telkens twee Rotterdammers in de hoofdrol 
die ieder hun persoonlijk verhaal vertellen én onder leiding van 
presentator Marciano Daans doorpraten over identiteit, voor-
oordelen, minderheidservaringen en over kwesties rond ras en 
racisme in de stad van nu. Publiek is uitgenodigd mee te eten 
en te praten. In 2021 waren dit:

- Volkskeukengesprek #1: Journalist en documentairemaker 
Tenny Tenzer, kind van een Indonesische moeder en een Indi-
sche vader met een Duitse opa en Javaanse oma. Psychologe 
en community leader Anita Abaisa geboren in het Marowijne-
bij de Marrons en gevlucht voor de Burgeroorlog in Suriname.

- Volkskeukengesprek #2: Zorica Majic, geboren in Belgrado 
in voormalig Joegoslavië, nu Servië en een van de pioniers 
van de emancipatie van migrantenvrouwen in Nederland. Enes 
Šrndić geboren in Bosnië en Herzegovina, vluchtte in 1991 naar 
Nederland en is ondermeer werkzaam bij Spior.
De gesprekken en verhalen en columns worden doorgezet 
zodra de lockdowns zijn opgeheven en door Herman Meijer 
verzameld en mogelijk later gepubliceerd.

‘Tien & Toon’, vegetarische workshops, ontmoetingen 
en ‘levensverhalen’ in de Volkskeukenstudio.
Onder leiding van fotografe en chef-kok Tineke de Lange or-
ganiseren we nieuwe, intieme ontmoetingen met/tussen/door 
gastkoks in de Volkskeukenstudio, in het bijzonder rondom 
de vegetarische keuken. Maandelijks vormt Tineke samen 
met de 76-jarige Katendrechtse bewoonster Tonia de Rijder 
een speciaal chef-kok duo dat op onderzoek uitgaat in alle 
Volkskeukens van de wereldstad Rotterdam. In de kookstudio 
nodigen zij een of meer gastkoks uit om een dagdeel met 
elkaar te koken en uit te wisselen en wederkerig van elkaar te 
leren hoe bewuster, gezonder en meer circulair koken en eten 
kan worden ingezet. Er wordt een recept - tegen alle verwach-
tingen in - ‘omgekookt’ in een vegetarische versie. Intussen 
gaat het over ingrediënten, gebruiken, rituelen, levensverhalen 
en levenslessen. In de wijkkrant huis-aan-huis of via een 
nieuwsbrief online wordt er verslag gedaan. Er waren zeven 
afleveringen in 2021.

Live podcastshows van 
Stichting Meer dan Babi Pangang.
Julie Ng en In-Soo Radstake van stichting Meer dan Babi 
Pangang willen de Chinees Indische gemeenschap in het 
Nederlandse publieke domein en diens invloed op de Neder-
landse samenleving meer en sterker zichtbaar maken. In het 

Verhalenhuis presenteren zij een live podcastserie waarbij 
telkens eten de toegangspoort is om een gast en diens verhaal 
en cultuur beter te leren kennen. Publiek kan de opnames live 
bijwonen. De podcast is te beluisteren en te zien via diverse 
social media platforms. Achtereenvolgend waren kunstenaar 
Benjamin Li, regisseur San Fu Malta, presentator Jet Sol en 
journaliste Griselda Moolmans de hoofdgasten in de eerste vier 
afleveringen.

Overige evenementen in de Volkskeuken
Met de stichting Rotterdam Chinese New Year was er de on-
line Chinees nieuwjaarviering met een Leeuwendans, verhalen 
en eten in het Verhalenhuis én in de seniorenflat ‘Bellefleur’ op 
Katendrecht.

Op intitiatief van Arab Filmfestival Rotterdam (Rosh Abdelfaf-
tah) waren er drie livestreams vanuit het Verhalenhuis met een 
talkshow met film- en documentairemakers waaronder Shariff 
Nasr, Eyad Aljarod, Kassem Hawal, Roozbeh Kaboly en verder 
Adam Al Qaq, Reber Dosky (Radio Kobani), Adnan Alaoda e.a. 
onder leiding van presentator Naeeda Aurangzeb.
Bovendien was er de Open up to Arab Eurovision Songfesti-
val produktie online met optredens van Rotterdamse Arabische 
artiesten van verschillende nationaliteiten (Syrië, Marokko, 
Irak, Palestina).

In samenwerking met film- en documentairemaker Serife 
Cetin vertoonden we haar eerste documentaire ‘Ode aan mijn 
tante Maria’ met het verhaal van haar Rotterdamse tante die 
in de jaren 70 een relatie kreeg met een van de eerste Turkse 
gastarbeiders, een oom van Serife. 

In het kader van het Shelter City Rotterdam, een project 
van Justice & Peace in samenwerking met Humanitas en de 

Meer dan Babi Pangang Podcast live show met Griselda Molemans,

Shelter City Rotterdam presenteert Innocent Acidri in de Oegandese Volkskeuken, 

Tien & Toon ontmoeten Bobbi Vladimirova en dochter Elisabeth in de kookstudio.

Het Volkskeukengesprek #1 met Tenny Tenzer en Anita Abaisa en Marciano Daans.



Het Volkskeukengesprek #2 met Zorica Majic en Enes Srndic en Herman Meijer en Marciano Daans. Tineke Molendijk en Frank van Gelderen vertellen over het joodse feest Chanoeka.
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gemeente Rotterdam, was er de Volkskeuken van Innocent 
Acidri (Oeganda).

In samenwerking met North Sea Around Town was er de Su-
rinaamse muzikale Volkskeuken van muzikant Ronald Snijders 
met een zevenkoppige band, veel persoonlijke verhalen en een 
Moksi Alesi gemaakt door zus Patricia en zwager Maikel.

In samenwerking met stichting Sobibor, stichting Loods 24 
/Joods kindermonumenten en stichting KunstenDialoog 
waren er verschillende Joodse Volkskeukenprogramma’s met 
Struikelstenen verhalen, een tour naar het monument Loods 
24 en het Joods Kindermonument, joodse maaltijden en een 
Jewish Jazz concert.

Met de Kaapverdische gemeenschap was de traditionele 
Sao Joao viering die normaal jaarlijks in Rotterdam-West op 
het Heemraadsplein plaats vindt, in 2021 vanwege de corona 
maatregelen in het Verhalenhuis georganiseerd.  Daarna 
volgden twee wekelijks Kaapverdische muzikale Volkskeuken-
lunchprogramma’s in samenwerking met Melany en Louisa 
Soares en Jorge Lizardo waaronder ook de special: muzikale 
Ode aan Cesaria Evora. 

Zangeres en programmamaker Lena Evora ontwikkelde een 
uniek en intensief project: de driedaagse produktie Muzikale 
Reis door de Tijd Kaapverdië, een interactieve theatrale en 
muzikale vertelling verdeeld over vier locaties (op wandel-
afstand) met de verhalen van Morabeza Records, Livity, Gil, 
Américo Brito, Bitori en Chando Graciosa en vele anderen of-
tewel de Kaapverdische muziekgeschiedenis in Nederland en 
Rotterdam. De artiesten die de vertelling en de live optredens 
in deze produktie verzorgden waren: Toy Vieira, Armindo Pires, 

Sonia Andrade, Natalia Santos, Chando Graciosa, Jorge do 
Rosario, Ze Carlos, Jerica Sousa Da Luz Pascoa, Noam Wallé 
en Vilson Tavares. Alles werd ingeleid door hosts Adison dos 
Reis en Dina Medina.

In samenwerking met Oekraiense muzikanten Maryana 
Golovchenko en Anna Antypova en Uliana Bun die we 
hadden leren kennen via het Al Rewaq programma met onze 
vluchtschrijver, was er een speciale muzikale Volkskeuken en 
de verhalenvoorstelling De Vuurpaarden.

In samenwerking met Music Matters & SSA Surinamese 
Students Abroad van de Erasmus Universiteit presenteer-
den we tijdens Keti Koti een nieuwe audioperformance van 
Simone Oerajoekawa & Co vanuit Suriname in samenwerking 
met Safa Liron over de Surinaamse helden Kodjo, Baron en 
Kwasi. De verhalen kon je beluisteren terwijl je wachtte op je 
Free Heri Heri for All maaltijd.

Kunstenaar Gyz La Rivière was hoofdgast vanwege zijn 
fotoboek Home Video, videotheken in Groot-Rotterdam (Nai010 
uitgevers) samen met de Turkse Rotterdammer Ersen Denk die 
de grootste privé verzameling videofilms in de stad heeft. 

Kunstenaar Hans Abelman – artist-in-residence in het Ver-
halenhuis – had de Katendrechtse banketbakker Wim Mul (90) 
een avond in de hoofdrol met vele gastsprekers en -optredens.

Met theatergroep Ausdauer was er een verhalendiner 
rondom de val van de Berlijnse Muur precies dertig jaar gele-
den en hun voorstelling Die Mauer, vergezeld door een maaltijd 
en verhaal van gastkok Ortrud Brandes.
Met beeldend kunstenaar Constance van Duinen was er 

een speciaal overzichtsprogramma van haar 5 korte films 
gevolgd door live tapdans.

Met de Rotterdams-Duitse kunstenaars en muzikante 
Mareike Ziegler en Nicola Unger en hun nieuwe formatie In 
the trees was er een verhalend concert In den Bäumen.

Met stichting Lemat was de tweede editie van Erifest, een 
Eritrees cultureel festival met optredens en verhalen van onder 
meer Kidane Berhe, Daniel en Rehacet Desta e.a.
  
Met stichting Zona Franca organiseerden we een ode aan de 
in 2021 overleden Rotterdams-Iraanse dichter en vertaler Amir 
Afrassiabi, met optredens van vele Rotterdamse dichters.

Met stichting Platform Katendrecht was er een speciale Iftar 
Volkskeuken met gastkok Habiba Karimi voor Katendrechters.

In het kader van Poetry International Rotterdam 2021 was 
Belvédère ‘het huis van de dichters’ en de Volkskeuken de 
centrale plek voor ontmoeting tijdens het festival. 
Verder hadden we samen met het collectief De Klimaatdichters 
diverse Poëziekasjes ontwikkeld, Katendrechters aan verbonden 
middels video en de kasjes ‘in het wild’ verstopt op de Kaap. 
Stadsdichter Anne Vegter en dichter Ellen Deckwitz waren te 
gast als ‘Dichter in de Keuken’ in ontmoetingen in de Volks-
keukenstudio waar publiek via livestreams naar kon kijken en 
tasjes met verhaal en eten na afloop kon afhalen. Verder was 
er de XL raam-wandel-expositie WERKLICHT#FENIX rondom de 
Fenixloodsen op Katendrecht, op initiatief van kunstenaar (en 
postbode) Theo Huijgens en dichter Joz Knoop waarbij later dat 
jaar het gelijknamige boek verscheen. Aan de expositie en het 
boek namen maar liefst 100 dichters en 100 kunstenaars deel.



Muzikant Ronald Snijders is de hoofdgast tijdens 
Suriname aan de Maas in North Sea Round Town 2021.

Lena Evora presenteert Kaapverdische Muzikale Reis door de Tijd 
op vier locaties verspreid over Katendrecht, met onder meer 
Natalia Santos, Armindo Pires en Toy Vieira in de Luisterlobby.
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LANGLOPENDE LIJNEN
In 2021 interviewden we opnieuw  individuele Rotterdam-
mers gegroepeerd rondom de langer lopende thema’s t.w. 

• Syrische vakmanschappen, t.w. Manar Abouzeid en Pieter 
van Klaveren, Majed Saraydeen en Cor, Anahid Darwish en 
dochter Zena, Bader Atem, Dima Mousa

• Elenbaas vrienden d.w.z. Bo van den Bogaard, Betty Exaltus, 
Ruud Krooswijk, Roland Bonte, Dik Kreuk, Firi en Ben den 
Hoedt, Hans Walgenbach, jan van der Weert, Arie van der 
Krogt, Hans Veldhorst, etc.

• Kapenezen & Katendrechters t.w. Herman van Eijk, Eddy 
Karam, Riet Romeijn, Jan Liefhebber,  Michel Pappaouian-
noaou, broers Glaudemans, Jeanne de Haan, Ger Linders, Ton 
Kempen, Ron Van Kempen, Hugo de Jonge.

NIEUW: DE WIELEWAALERS
Eerder benaderden bewoners van (sloop)wijk de Wielewaal 
ons met de vraag of het Verhalenhuis zou willen helpen met 
het vastleggen en zichtbaar maken van het verhaal van hun 
wijk. De mobiele opnamestudio van Verhalenhuis Belvédère 
reisde in 2020 naar het tuindorp Wielewaal in Rotterdam-
Zuid. We interviewden drie generaties Wielewaalers. Tweeën-
twinting bewoners deelden ieder minimaal een uur lang hun 
levensverhaal. We ontdekten hoe de Wielewaal was ontstaan 
en wie de eerste bewoners waren, wie er nu wonen en hoe zij 
strijden voor het behoud van hun Wielewaal bij alle sloop- en 
vernieuwingsplannen.
Uit alle persoonlijke verhalen selecteerden we de mooiste 
fragmenten en maakten we een ‘luistervoorstelling’. Deze 
presenteerden we vooral eerst in de Wielewaal zelf.  Het 

verhaal gaat over de saamhorigheid, het plezier, de trots maar 
ook het verdriet, de strijd en de veerkracht. De voorstelling 
geeft een uniek inkijkje in het lief en leed in het tuindorp op 
Rotterdam-Zuid.  De bewoners ervaarden het ook als ‘hun’ 
verhaal. Gelijktijdig presenteerden we het gelijknamige luis-
terboek met de betreffendepodcast | USB met MP3 | en een 
luisterduur van circa 35 minuten waarmee het verhaal kan 
worden doorgegeven.

NIEUW: 
JOODSE STRUIKELSTENEN IN ROTTERDAM
,,Ik ben veel in dat Joodse gezin geweest. Tot ik op een 
gegeven ogenblik voor een gesloten deur kwam en toen wist: 
ik ben er de vorige keer voor het laatst geweest.” 
Pieter van den Ende was 14 jaar toen de oorlog uitbrak. , Op 
de gemeentelijke hbs in Rotterdam-Oost raakte hij bevriend 
met klasgenoot Joop Olman. ,,Joop heb ik op de school ont-
moet. Hij was mijn beste vriend. En ik weet donders goed ook 
dat hij mij als zijn beste vriend beschouwde.” Op een gege-
ven moment in de winter heeft Joop zijn vriend Piet een foto 
gegeven en daarbij gezegd: ‘Die is speciaal voor jou’. Het is 
een portretfoto op school gemaakt en achterop de foto staat 
geschreven: ‘Beste Piet, het gaat je goed. Tot over een jaar’. 
,,We hadden al vaak gepraat over dat ze weg moesten. Voor 
hen was het de enige redding om ondergronds te gaan, zoals 
het in de oorlog heette.” Ook heeft Pieter een oude munt van 
Joops ouders gekregen. ,,Dat betekende ontzettend veel voor 
me, echt. Ik had het idee dat ik hun levensgeheim gewoon 
in mijn handen had gekregen.” In de winter van 1942 is het 
gezin Olman in Westerbork aangekomen. Joop is op 17-jarige 

leeftijd in februari 1944 in Auschwitz vermoord, evenals zijn 
moeder Cornelia en zijn vader Eliazar. 
Pieter van den Ende is nu 96 jaar en heeft zijn hele leven het 
muntstuk van een halve gulden met daarin een Hebreeuwse 
letter gestanst, als een amulet in zijn portemonnee bij zich 
gedragen. Middels het amulet wilde hij nu graag dit verhaal 
vertellen.
‘Joodse struikelstenen in Rotterdam:  #1 Joop Olman door 
Pieter van den Ende’ is
een productie in samenwerking met stichting Loods 24 / 
Joods Kindermonument Rotterdam.

NIEUW VERSCHENEN: 
Mahina Rotterdam, Molukse verhalen in een 
luisterboek
In 2021 was het precies 70 jaar geleden dat de eerste 
Molukkers in Nederland aankwamen, zij meerden tussen 
21 maart en 21 juni 1951 met verschillende schepen af aan 
de Lloydkade in Rotterdam. Landelijk zou in maart in vele 
steden, dorpen en wijken dit worden herdacht. Ook hier 
speelde de COVID pandemie en lockdown het programma 
parten. Verhalenhuis Belvédère presenteerde in het laatste 
herdenkingsweekend, op zaterdag 19 juni een reprise van de 
luistervoorstelling die we maakten in 2019. Nu hadden we 
vooral ook de luistervoorstelling in een gelijnamig luister-
boekje uitgebracht.

2. LUISTERVERHALEN, ORAL HISTORY
WAT ZIJN
LUISTERVERHALEN?
Met de Luisterverhalen - het oral history programma - 
van Verhalenhuis Belvédère willen we het opnemen en 
vastleggen van orale geschiedenissen en persoonlijke 
levensverhalen van Rotterdammers en het ontsluiten en 
presenteren ervan een duurzame plek in het stedelijk 
cultureel en maatschappelijk aanbod geven. 
Voor de interviews reizen we letterlijk naar de mensen 
toe. De  ‘Verhalenkeet’ – een mobiele opnamestudio 
bereikt alle straten en wijken; het is een schaftkeetje 
dat letterlijk is omgebouwd tot een (professionele au-
dio) opnamestudio. Rotterdammers van alledag, oud en 
jong, van alle culturen en achtergronden worden uitge-
nodigd een uur lang te komen vertellen. Hun individuele 
(levens)verhaal wordt in audiovorm opgenomen en later 
getranscribeerd. De persoonlijke verhalen worden altijd 
in context gebracht van het grotere geheel: de stad, de 
gemeenschap, de wijk of de straat. Alle verhalen komen 
als onderdeel van de stadsgeschiedenis in het Stadsar-
chief terecht. Uit  alle vertellingen worden uiteindelijk 
de meest aansprekende fragmenten geselecteerd en 
via overeenkomstige momenten of onderwerpen, aan 
elkaar gemonteerd. Hiermee worden op deze wijze 
bewoners uit diverse culturen en van verschillende ge-
neraties aan elkaar verbonden.  De compilaties presen-
teren we als ‘luistervoorstellingen’ die we groepen en 
publiek gezamenlijk via hoofdtelefoons laten beleven. 

Presentatie van luistervoorstelling en nieuw luisterboekje met verhalen van Molukkers. 
In 2021 is het 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers in Nederland, in Rotterdam aankwamen. 



De Wielewaalers is een nieuwe luistervoorstelling én luisterboekje gemaakt op verzoek van bewoners uit sloopwijk de Wielewaal.

Met de klok mee: interviews met o.a. 
Beppie van Gaans, Eddy Karam, Piet van den Ende, 
Hugo de Jonge en zoon, Ton van Kempen.



       

 

DE VERTELLERS 
IN WILLEKEURIGE VOLGORDE

In de jaren zeventig werd het leven stabieler toen ze 
naar de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel ver-
huisden. Daar werd Danny geboren en uiteindelijk 
nog een zusje. Thuis was het altijd een zoete inval; er 
woonden veel familieleden in de wijk. 
Danny’s moeder Dora had ook een eigen bedrijf, ze 
maakte kinderkleding. Ze leerde haar kinderen zelf-
standig te zijn en hun onafhankelijkheid te bewaren. 
,,Ze was ook super trots op waar ze vandaan kwam.’’
Haar moeders roots liggen op de Molukken, op het 
eiland Tanimbar, in het dorp Watidal, dichtbij Austra-
lië. Danny heeft nog een sjaal - kain tenun - van haar 
moeders dorp, dat bekend staat om de weefcultuur. 
Danny zou eigenlijk ook naar het eiland gaan, maar op 

Danny Kolanus 

Capelle aan den IJssel, 1977)

,,Dat is iets wat mijn moeder heeft meegegeven: 
wéét waardoor we hier zijn terechtgekomen en 
vertel alsjeblieft hoeveel verdriet je oma en alle 
andere vrouwen en mannen hebben gehad om hun 
dierbaren achter te laten. Dat mag niet vergeten 
worden, daardoor zijn we wel sterker geworden.’’

Haar moeder Dora – Theodora Koritelu – was nog 
geen twee jaar toen ze in 1951 naar Nederland kwam. 
Ze groeide op in het Capelse kamp IJsseloord. Daar 
kreeg ze, zestien jaar jong, haar eerste kind: Danny’s 
zus. Haar vader was een ‘stout kind’ en moest naar 
een internaat in Utrecht. ,,Mijn moeder moest het zelf 
doen. Ze was een hele sterke vrouw.’’
Met hulp van haar ouders kon Dora ook haar school 
afmaken. Later keerde Danny’s vader terug uit het 
internaat en kwam ook haar broer ter wereld in het 
woonoord. 

de dag van vertrek overleed haar moeder plotseling, 
pas 47 jaar oud. 
Danny’s oma had vier kinderen toen in 1951 de eerste 
boten met KNIL-militairen naar Nederland vertrokken. 
,,Niet alle kinderen konden mee, dus heeft ze haar 
twee oudste dochters moeten achterlaten. Ze dacht: 
we komen over een paar maanden weer terug, maar 
dat duurde en duurde. Dat is het verdriet wat mijn oma 
bij zich droeg.’’
Danny zelf is altijd managementassistent geweest en 
werkt nu op de administratie in het voortgezet onder-
wijs. Ze woont nog steeds in Capelle aan den IJssel, 
met haar zoon. 
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,,Ineens zag ik de kust met wuivende palmbomen 
dat me op de een of andere manier aan mijn 
grootouders deed denken. En het was net alsof er 
een speer door mijn hart ging.’’

Een paar jaar geleden vond ze een oud familiealbum 
met foto’s van haar opa en oma van vaderskant. Jac-
queline wist niet wat ze zag op een foto uit 1958: haar 
oma westers gekleed, in een jurk. ,,Ik dacht: die vrouw 
ken ik niet, die had een hele andere uitstraling. Het 
was net een Hollywoodfoto, ze waren zo mooi ge-
kleed.’’ Zelf kende ze haar oma als een oude dame, 
altijd gekleed in sarong en kebaja. ,,Ik begreep dat ze 
dat later is gaan dragen, omdat ze heimwee kreeg.’’
Haar ouders kwamen beide als peuter aan in 1951 in 
Rotterdam. Zelf werd ze geboren als Jacqueline Ba-
karbessy in het Molukse kamp IJsseloord en groeide 
op in de Molukse wijk waar ze tot haar dertigste 
woonde. 
De wortels van haar moederskant liggen in Tiouw, op 
het eiland Saparua. Jacqueline’s opa was KNIL-sol-

daat. Jacqueline’s oma was zijn tweede vrouw. In 
1951 vertrokken ze naar Rotterdam met de drie kin-
deren uit zijn eerste huwelijk en met Jacqueline’s 
moeder, die nog maar een peuter was. Haar oma van 
moederskant heeft ze het langst gekend en van haar 
heeft ze de Molukse kookkunst geërfd.
Van haar vaderskant liggen de roots op Ambon, met 
name in het dorp Waai. Van de moeder van haar va-
der, Rebecca Bakarbessy, kreeg Jacqueline de liefde 
voor de sarong mee. ,,Mijn oma is in 1980 overleden, 
toen was ik vijftien. En daaruit is eigenlijk heel veel 
ontstaan.’’
Het was de eerste keer in haar leven dat ze met de 
dood werd geconfronteerd. Ze erfde een paar sarongs 
van haar oma. Daardoor ging Jacqueline zich ver-
diepen in klederdracht en besloot ze zelf sarongs en 
kebaja’s te gaan maken voor de kinderen van vrien-
dinnen. Later trok ze door heel Nederland om haar 
kleding aan de Molukse vrouw te brengen. ,,En toen 
ik bij hen thuis was, kwamen ook de verhalen van de 
vrouwen boven. Zij vertelden hoezeer ze de Molukken 
misten.’’
Jacqueline besloot deze verhalen vast te leggen en 
bracht in 2011 en in 2016 twee verhalenbundels uit, 
getiteld: Over KNIL-vrouwen, kain en kebaja’s en Over 
KNIL-vrouwen en Molukse meiden.

Jacqueline Hetharia
Capelle aan den IJssel, 1965
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AUDIOBOEK / USB MET MP3
VAN DE GELIJKNAMIGE EXPOSITIE  

LUISTERDUUR CA. 60 MINUTEN

ROTTERDAM
MAHINA
EEN ODE AAN DE 
MOLUKSE VROUW
      
 

Jan Buizer 
1983, Tiel
& Suzanne van de Winckel 
1988, Rotterdam
ROLLOSTRAAT
Suzanne woont sinds 2007 in de Wielewaal. 
Jan komt erbij in 2013 en inmiddels wonen 

ze daar samen met hun vier kinderen. Jan is geboren in Tiel, maar eigenlijk voelt hij zich vooral een Rotter-
dammer, net als zijn vader. Na zijn eerste drie levensmaanden verhuist hij al met zijn ouders naar Hoogvliet, 
waar hij tot zijn twintigste opgroeit in een groot gezin met acht kinderen totaal. Als Jan 13 jaar is, overlijdt zijn 
moeder. Zijn vader hertrouwt maar Jan is dan achttien jaar en zich al aan het losweken. Hij studeert Human 
Resource Management en runt nu zijn eigen aannemersbedrijf. Zijn vriendin Suzanne komt ter wereld in de 
Afrikaanderwijk. Haar moeder komt uit een schippersfamilie, haar vader uit Crooswijk. Ze groeit vanaf haar 
tweede verder op in Charlois. Op haar achttiende gaat ze het huis uit en krijgt ze een woning in de Wielewaal, 
een wijk die ze al kent uit haar kindertijd, omdat ze er vaak ging spelen. Suzanne werkt nu als kleuterjuf op 
de Jan Prins School en is op het moment van het interview hoogzwanger van hun vierde kind. 

Karen Groen 1971, Scheveningen
& Joel Groen 1997, Rotterdam, Wielewaal
ROLLOSTRAAT
Karen is geboren in Scheveningen en is als kind vaak in de Koninklijke 
Schouwburg te vinden, waar Karins vader interim-directeur is. Haar 
moeder is Joods, net na de oorlog geboren. ,,Thuis stond er vaak 
klezmermuziek op. Mijn opa heeft nog in een concentratiekamp gezeten, 

hij heeft het overleefd, maar kwam er wel met een trauma uit.” Zelf wil ze heel graag verpleegkundige 
worden. Zo komt ze in Rotterdam terecht, voor een hbo-opleiding, eerst op een studentenkamertje en 26 
jaar geleden in de Wielewaal. In 1997 wordt haar zoon Joel geboren in het Ikazia-ziekenhuis om vervolgens 
groot te worden in de Wielewaal. Op zijn kamer hangen posters van zijn favoriete Kung Fu-films en staan de 
vele prijzen die hij met judo wint. Joel volgt nu een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Hoewel Joel 
op zichzelf woont, komt hij nog zeker twee keer per week eten bij zijn moeder. Karen is sinds enkele jaren 
voorzitter van de Huurdersvereniging, waar ze zich met hart en ziel voor inzet. Joel hoopt ooit weer terug te 
keren in de wijk. ,,Ik vond het geweldig opgroeien hier. Dat wil ik mijn kinderen ook laten doen.”

Jan Verschuren 1961, Rotterdam, Wielewaal
ROLLOSTRAAT
Hij is geboren op dezelfde plek waar hij nog altijd woont: Rollostraat 93. 
Ook zijn drie kinderen groeien erop. Jan Verschuren komt uit een schippers-
familie. Zijn moeder komt uit Poeldijk, zijn vader uit Waspik. De twee 
ontmoeten elkaar ver voor de oorlog in een sanatorium. Zijn moeder heeft 
open tbc, zijn vader heeft een been dat niet wil genezen na een scheep-

songeluk. Ze krijgen dertien kinderen, van wie Jan de jongste is. ,,Ja, geweldige ouders. Ik kan niet anders 
zeggen.” Een paar jaar voor Jans geboorte, komt het gezin Verschuren aan wal. Ze krijgen een huis in Wiele-
waal toegewezen, waar ook woningen zijn neergezet speciaal voor grote gezinnen.  De buren naast het gezin 
Verschuren hebben een huishouden met maar liefst negentien kinderen. De speeltuin speelt een belangrijke 
rol in hun Wielewaal-leven. Ze wonen er niet alleen naast, Jans vader is ook nog ‘opa’ van de speeltuin. Later 
is Jan er zelf ook nog dertig jaar lang actief als vrijwilliger. ,,En verleden week hebben we de sleutels moeten 
inleveren, omdat de gemeente vindt dat er geen speeltuin nodig is, een hele trieste bedoening.”

Martin Spencer 
1952, Rotterdam 
Petra Spencer 
1955, Rotterdam 
& Ton Groeneweg 
1945, Rotterdam
AARNOUDSTRAAT

Ton woont in de Wielewaal wanneer haar tien jaar jongere zus Petra met zwager Martin er ook 
terechtkomen, in 1996. Hun vader werkt als schilder bij de Beatrixkliniek, een tehuis voor verstandelijk 
beperkte kinderen, vlakbij de Wielewaal. Martins vader komt oorspronkelijk uit Barbados. Net na de oorlog 
arriveert hij in Rotterdam op de Kaap als varensgezel, ontmoet daar Martins moeder en blijft aan wal 
om te gaan werken als machinist. Als hij later een sigarenwinkel annex kruidenierszaak start, brengt hij 
boodschappen rond. ,,Zodoende komt hij ook bij Petra en zegt: ik heb nog een leuke vrijgezelle zoon.” Nu 
wonen ze allemaal in de Aarnoudstraat, Martin en Petra op nummer 51 en Ton op nummer 15. Martin: ,,We 
helpen elkaar allemaal.” Martin, voorheen vrijwilliger in de speeltuin, is nu beheerder van de wijkwinkel. Op 
dinsdag en donderdag eten ze in het restaurant van de ASVZ, een instelling voor mensen met een beperking. 
,,Daar gaan we met 25 man twee keer in de week eten, heel gezellig.”  

Hennie Hoogkamer 1959, Rotterdam, Wielewaal
MARJOLEINSTRAAT
Met uitzondering van zo’n tien jaar, woont Hennie nagenoeg haar hele 
leven al in de Wielewaal. Ze werd er geboren, in de Melchertstraat, in een 
havenarbeidersgezin, als zevende en laatste kind met twee broers en 
vier zussen. ,,Dus de vierkamerwoning werd erg klein en toen kon je nog 
onderling ruilen. Daarop zijn mijn ouders naar de Rollostraat 109 gegaan.”

Hennie heeft altijd in winkels gewerkt, onder meer bij Ter Meulen. Na haar trouwen kon ze in eerste 
instantie geen woning in de Wielewaal krijgen, dat lukte pas toen haar dochter zeven werd. Ze woonde in 
de Godschalkstraat nummer 53, dertig jaar lang. Dat is nu gesloopt. ,,Dat doet zo’n pijn.” Nu woont ze in 
de Marjoleinstraat, in een wisselwoning. Hennie hoopt dat ze oud kan worden in de Wielewaal. ,,Ik woon 
hier al 51 jaar. Nou dat is geen peulenschilletje, dat doe je niet als je het niet naar je zin hebt.”

Wil de Ben 1946, Rotterdam
EELKMANSTRAAT
Wil de Ben is voorzitter van de bewonersorganisatie Wielewaal en 
voorzitter van de Unie van en voor de Wielewaalers. Hij besteedt heel wat 
uren per week aan het voortbestaan van zijn wijk.  Wil is in 1946 geboren 
in het Brabants Dorp, nu Zuidplein en toen ook een nooddorp dat was 
gebouwd wegens de woningnood na het bombardement op Rotterdam. 

In 1949 komt hij als driejarig jongetje in de Wielewaal wonen, in de Eelkmanstraat 20. Zijn vader werkt 
verderop bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij op Heijplaat. Omdat de familie De Ben tot de 
eerste Wielewaalers behoort, komen de toenmalige koningin Juliana en prins bij hun thuis langs. 
Met een paar jongens uit de wijk richten ze later een countrybandje op, de Twinkle Stars. Wil is gitarist 
en zanger en gaat uiteindelijk bij V&D werken, waar hij begint als magazijnbediende en zich opwerkt tot 
manager. Als meneer Dreesmann hem vraagt om in Naarden te gaan werken, weigert hij. ,,Want mijn 
vrouw en twee kinderen vonden het hier fantastisch. Ondanks dat het een noodwoning was.”

Jan Pruim 1922, Rotterdam
AARNOUDSTRAAT
Hij was dé wijkagent in Wielewaal en hij is een van de eerste bewoners in 
de wijk. Jan Pruim komt in augustus 1949 in de Aarnoudstraat wonen en 
wordt er in 1951 wijkagent. ,,Zodra ik de knop van mijn buitendeur losliet, 
was ik op mijn werk.” Jan werd geboren in de Dahliastraat als nakomertje 
na twee zussen. Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Drenthe en vertrok 

naar Rotterdam om bij de politie te werken. Tijdens de razzia in 1944 hoefde zijn vader niet mee naar 
Duitsland – hij was al te oud – en Jan zat verstopt in een kolenkist toen ze het huis kwamen doorzoeken. 
als ze het huis komen doorzoeken. In mei 1946, een jaar na de oorlog, kwam Jan in dienst bij de politie. 
Met zijn vrouw woonde hij drie jaar in bij zijn ouders, toen hij in 1949 een woning aangeboden kreeg in 
de pas opgeleverde Wielewaal. ,,Mijn eerste woning, je was de koning te rijk.” De voormalige wijkagent is 
inmiddels al 37 jaar met pensioen en woont nog steeds met veel plezier in de Aarnoudstraat.

Ellen Burgmans - Driessen 
1960, Rotterdam
& Hennie Driessen 
1964, Rotterdam
ROLLOSTRAAT
Ellen is geboren als enig meisje naast 
drie broers op de Schulpweg en kijkt zo 

uit op de Wielewaal. Haar vader doet van alles: hij is antiekhandelaar, autohandelaar, hij werkt in de haven, 
in Afrika. Thuis is er veel lol en zijn er veel verhalen. ,,We maakten wat mee, omdat mijn vader altijd wel 
op sjouw was.” Ook zelf doet ze later van alles, van werken in de kroeg tot haring snijden. ,,En nu werk 
ik in een bejaardenhuis: Sonneburgh.” Haar man Hennie is van geboorte een noorderling uit Overschie, 
maar komt als vierjarig jochie met zijn ouders naar Zuid. Hij werkt ruim 25 jaar in de Rotterdamse haven, 
waar hij de ladingen op schepen vastzet. Hennie en Ellen leren elkaar kennen in de jaren negentig op het 
Charloisse Hoofd bij de Maastunnel, in de kroeg en in 1998 komen ze in de Wielewaal wonen, waar een 
vriendin van Ellen woont. Drie jaar later kopen ze hun huurhuis en Hennie is inmiddels ook bestuurslid en 
penningmeester van de bewonersvereniging. Samen strijden ze mee voor hun leefomgeving, hun wijk.

Matthew Stadler 1959, Seattle, Verenigde Staten
GODSCHALKSTRAAT
Matthew groeit de eerste zeventien jaren van zijn leven op in een 
buitenwijk van Seattle, vlakbij een bos en de bergen waar beren en 
poema’s leven. Zijn vader werkt als wetenschapper op het gebied van 
genetica in een laboratorium, zijn moeder werkt in de communicatie. 
Naast school bestaat zijn kindertijd uit lezen, buitenspelen in het bos en 

luisteren naar punkrock. Op zijn zeventiende vertrekt hij naar Washington en daarna naar New York, waar 
hij als leraar op een internationale school lesgeeft in filosofie en hij schrijft boeken. Vijf van zijn studenten 
zijn Nederlands waardoor Matthew in 1988 in Groningen terechtkomt om een boek te schrijven over het 
Nederland van de 17e eeuw en dan met name over het maken van kaarten. In 2013 komt Matthew naar 
Rotterdam, waar hij voor uitgever NAI010 zijn boek schrijft: Deventer, over stadsplannen en architectuur 
in Nederland. Hij woont eerst in de Agniesebuurt en komt via stichting NAC, die gastwoningen regelt voor 
kunstenaars en schrijvers, in 2018 terecht op Zuid, in de Wielewaal, waar hij wel ‘altijd zou willen blijven’. 
,,Zuid is niet hetzelfde als de stad. Ik vind Zuid de toekomst.”

Piet Soer 
1944, Gameren 
& Ellie Soer - Noordzij 
1949, Rotterdam
BRIGITTASTRAAT
Ellie is geboren op Zuid, achter de 
Strevelsweg en ze is twee jaar als ze 

met haar ouders en nog zeven broers en zussen naar de Wielewaal komt, aan de Rollostraat 79, een 
zevenkamerwoning, waar er nog drie kinderen bijkomen. Naast deze dertien gezinsleden woont ook oma 
in. Piet komt uit een boerengezin in Gameren, bij Zaltbommel, waar hij opgroeit met een broer en een 
zus. Hun vader heeft een boerderijtje met koeien, varkens en fruitbomen. Zijn moeder voert de kalveren, 
de kippen en melkt de geiten. Hij verlaat het ouderlijk huis om te gaan werken. ,,Ik had twintig bazen en 
ben negen keer verhuisd.” Ellie komt na haar eerste huwelijk in 1977 weer in de Wielewaal terecht, in de 
Brigittestraat, waar ze nu met Piet samenwoont. Zij leren elkaar kennen in 2003, tijdens een zangavond 
in Dordrecht. Beiden zijn sinds 2005 actief in hun wijk. Piet zit bij de werkgroep groen en Ellie helpt 
mee in de strijd voor het behoud van de Wielewaal. Ze verzamelt handtekeningen en mobiliseert graag 
bewoners om mee te gaan naar een rechtszaak. 

Henk Sitskoorn 1947, Rotterdam
AARNOUDSTRAAT
Henk komt als noorderling ter wereld, maar verhuist als driejarige met 
zijn ouders naar de Wielewaal, waar hij en zijn jaar oudere zus geen 
gemakkelijke jeugd hebben. Wanneer Henk zes jaar is, scheidt zijn 
moeder van zijn vader en vertrekt.  Zijn vader werkt als kraanmachinist 
bij Müller-Progress. Als late puber maakt Henk kennis met de bokssport, 

via een vriend die amateurbokser is in Crooswijk. In de jaren 90 komt hij in Tsjechoslowakije terecht, later 
Tsjechië. Hij trouwt met een Tsjechische en zet zijn eigen handelsonderneming op. In Brno, de tweede 
stad van het land, geeft hij ook les op een thaiboksschool. Begin 2000 komt Henk weer naar de Wielewaal, 
waar zijn vader nog steeds woont. ,,Toen heb ik mijn vader de laatste jaren van zijn leven verzorgd.” Na 
zijn overlijden kan Henk in het huis blijven wonen. Ook hier doet hij vrijwilligerswerk op sportgebied voor 
jongeren, samen met onder anderen Don Diego Poeder en John Vergouwe, op Katendrecht en in de Wiele-
waal. Op zijn vijftigste volgt hij nog een cursus randgroepwerk met jongeren.  ,,Ik heb waarschijnlijk toch 
een soort van therapie doorgemaakt, door met de jeugd bezig te zijn en voor anderen wat te betekenen.”

DE VERTELLERS

  

Ramona Zeitzen 1981, Rotterdam
ROLLOSTRAAT
Sinds 2004 is ze een Wielewaaler, waar ze een huisje kocht in de 
Rollostraat, van haar spaarcenten, verdiend met haar toenmalige werk 
in de Rotterdamse haven. Er wonen ook twee papegaaien, drie katten 
en een hond. Als ze haar hondje uitlaat, die een beetje gehandicapt is, 
gaan twee katten ook altijd mee op het rondje door de wijk. Ramona is 

vlakbij de Wielewaal geboren, in Zuidhoek, in een heel groot herenhuis waar ze de eerste 21 jaar van haar 
leven woonde. ,,Daar hadden we elf katten en dan kwamen er hamstertjes, een konijntje en wandelende 
takken.” Haar vader was monteur bij de openbare verlichting, haar moeder was schoonmaakster en 
werkte de jaren voor haar pensioen in de Wielewaal. Ramona werkt nu bij een netbeheerder en als vrijwil
liger bij een Rotterdamse website voor vermiste dieren. Wonen in de Wielewaal vindt ze rustgevend en so
ciaal. Als ze met het OV naar haar werk gaat en buren zien haar auto en scooter voor de deur staan, dan 
krijgt ze een appje met de vraag of ze ziek thuis is. ,,Ik hoop gewoon dat ik een Wielewaaler kan blijven.”

Bram Wijk 
1931, Rotterdam
Dith Wijk - de Vries 
1931, Rotterdam
AARNOUDSTRAAT
Bram en Dith wonen al zestig jaar in 
de Wielewaal. ,,Die jongens van ons 

hebben hier een pretpark gehad, een prachtige jeugd...” Dith komt ter wereld in Kralingen waar ze in 
1940 is ‘weggebombardeerd’. Bram komt van Zuid, van Bloemhof en woont daarna op Katendrecht, 
waar ook een bom op het huis valt. Wonderwel raakt niemand gewond. Ze leren elkaar kennen bij 
de toneelvereniging de Vriendenkring. In 1956 trouwen ze en komen ze met hun eerste zoon in de 
Wielewaal terecht, Godschalkstraat 86. Daar wordt de jongste zoon geboren. ,,Ik zeg, maar dan moeten 
we een vierkamerwoning hebben. En toen kwam mevrouw Vlot: ik weet wel iemand die wil ruilen met je. 
En dat is waar we nou nog steeds wonen, in de Aarnoudstraat 26. Een hoekhuis, die zon komt daar op 
en draait zo om ons huis heen.” Hoewel Bram en Dith veel wijkbewoners zien komen en gaan, leven ze 
lang een beetje teruggetrokken. ,,Pas toen dat gerommel kwam, toen werden we actief,” doelt Bram op 
de sloopplannen. ,,We gaan naar het Stadhuis, naar Den Haag, we gaan overal mee naartoe.” 

Hil van Drunen - Noordzij 
1945, Rotterdam
& Jaco van Drunen 
1974, Rotterdam
EELKMANSTRAAT
Hil van Drunen groeide op in de 
Oostendamstraat, in een groot gezin, 

samen met haar zus Elly Soer (ook in dit luisterportret). Het gezin telde totaal elf kinderen. ,,Mijn vader 
werkte in de kolen.” In haar zesde levensjaar verhuisde het gezin naar de Rollostraat toen haar moeder 
zwanger was van het negende kind. Hil vond hun nieuwe huis een ‘een paleis’. Ze leerde haar man 
kennen in de Maastunnel, dat was bij de vuurwerkshow op de trouwdag van prinses Beatrix en prins 
Claus. In 1968 trouwden ook zij en al gauw kwamen er drie kinderen, onder wie Jaco en zijn tweelingzus.  
Na haar trouwen heeft ze een tijdje buiten de Wielewaal gewoond, wegens de woningnood. In 1976 kreeg 
ze een huis in de Eelkmanstraat, via een urgentieverklaring omdat Jaco gehandicapt is. Daar woont 
Hil nog steeds. Zoon Jaco woont inmiddels alweer een paar jaar in Alblasserdam in een beschermde 
woonvorm. Elk weekend logeert hij in de Wielewaal. Hil en Jaco voelen zich beiden zeer betrokken bij de 
wijk. In hun tuin hangen spandoeken met teksten als ‘Wielewaalers wijken niet voor de rijken’. 
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toestemming van de uitgevers. De audiocompilaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We hebben 
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De mobiele opnamestudio van Verhalenhuis Belvédère reisde in 2020 
naar het tuindorp Wielewaal in Rotterdam-Zuid. Tweeëntwintig bewoners 

deelden hun levensverhaal. 

Alle audioverhalen worden voor de eeuwigheid bewaard in het 
Stadsarchief Rotterdam.

Van de mooiste, de meest aangrijpende, ontroerende of juist grappige 
en spannende fragmenten presenteren we een compilatie oftewel ‘een 
luisterportret’ om het liefst samen met buren, familie en vrienden via 

hoofdtelefoons te beluisteren. Hoe is de Wielewaal ontstaan, wie waren 
de eerste bewoners, hoe is het dagelijkse leven in de wijk, wat zijn 

plekken en momenten van betekenis? Wie wonen er nu en hoe strijden 
zij voor het behoud van het karakter van hun Wielewaal bij alle sloop- en 

verniewingsplannen? Hoe zien de bewoners hun toekomst? 

We interviewden drie generaties Wielewaalers. Luister en beleef 
de saamhorigheid, het plezier, de trots, het verdriet, de strijd en de 

veerkracht. Dit luisterboek geeft een inkijk in het lief en leed in het unieke 
tuindorp Wielewaal in Rotterdam-Zuid. 

DE WIELE-
WAALERS

VERHALEN UIT HET UNIEKE
TUINDORP IN ROTTERDAM-ZUID

DOOR DE BEWONERS ZELF VERTELD
LUISTERBOEK MET DE PODCASTS

USB MET MP3 / LUISTERDUUR CIRCA 35 MINUTEN

Uniek, zo beschrijven bewoners hun tuindorp Wielewaal het vaakst. Zodra ze afslaan op de Kromme 
Zandweg, kruipt het thuisgevoel door hun aderen. Of ze er nu hun hele leven al wonen, of pas twee jaar. 
Na de Tweede Wereldoorlog is er grote woningnood en verrijzen in Rotterdam veel nooddorpen en semi
permanente wijken. De Wielewaal is de laatste semipermanente woonwijk die wordt gebouwd dankzij 
een gift van het Zweedse volk en bedoeld om zo’n 25 jaar huisvesting te bieden. De naam Wielewaal 
komt van de nabijgelegen meertjes Wiel en Waal.
In de boezem van de Schulpweg, geflankeerd door de Kromme Zandweg en aansluitend op het Zuider
park ontstaat een landelijke wijk met 545 woningen, waarvan 177 huizen voor grote gezinnen en 31 
woningen voor hele grote gezinnen. In mei 1949 krijgen de eerste bewoners de sleutels en komen 
koningin Juliana en prins Bernhard een bezoek brengen. Later dat jaar bezoeken zes Amerikaanse sena
toren met speciale belangstelling voor woningbouw de wijk, vergezeld door de secretarisgeneraal van 
het departement van wederopbouw, H.W. Mouton. De Wielewaal groeit in de jaren vijftig uit tot volwaar
dige woonwijk. Er komen verschillende winkels, een speeltuin en, in 1958, een kapel en clubhuis mede 
gebouwd door bewoners zelf. Ondernemer Piet Derksen is de grote sponsor achter het clubhuis waar 
allerlei activiteiten zijn voor jong en oud. Derksen gebruikt de lommerrijke laagbouw in de Wielewaal als 
inspiratie voor zijn eerste vakantiepark, toen nog Sporthuis Centrum geheten, het latere Center Parcs.
In de jaren tachtig strijden bewoners succesvol bij de rechter tegen een huurverhoging en krijgen de 
huizen een noodzakelijke onderhoudsbeurt. Nu, na ruim zeventig jaar, is het duidelijk dat de huizen ver
sleten zijn. De woningbouwcorporatie spreekt in 2009 over vernieuwing van de Wielewaal, waar naast 
sociale huurwoningen ook veel ruimte moet komen voor koopwoningen en huizen in de vrije sector.Alle 
huizen zullen worden gesloopt. 
Om het unieke groene en sociale karakter van de wijk te behouden, zijn bewoners in 2013 zelf met een 
bouwplan gekomen, met betaalbare en levensloopbestendige huizen en een terugkeergarantie voor alle 
bewoners. In 2015 richten ze de Unie van en voor Wielewaalers op en strijden ze tot aan de rechter voor 
het behoud van het karakter van hun wijk. Hoewel er inmiddels al zo’n 200 huizen zijn gesloopt, blijven 
de bewoners strijdbaar.

,,Ik woon hier al 51 jaar. Nou dat is geen peulenschilletje, 
dat doe je niet als je het niet naar je zin hebt. 

Dan ga je al eerder weg toch?”

In het schoolgebouw (Rijksmonument) aan de Ramlehweg hangt een gedenkplaat met de namen 
van de hbsleerlingen die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden, waaronder Joop Olman.

Pagina’s uit het dagboek van Pieter van den Ende, maart 1942.

In de wijk hadden ze al een leuk liedje 
verzonnen. Pietje van den Ende, stuk 
ellende, stuk verdriet, wie kent Pietje 
van den Ende niet? Nou, daar was ik 
trots op, op dat lied.”
Na zijn lagere schooltijd ging Pieter 
naar de dichtstbijzijnde gemeentelijke 
hbs in Rotterdam-Oost. Daar raakte 
hij bevriend met klasgenoot Joop 
Olman. ,,Joop heb ik op de school 
ontmoet. Hij kwam een jaar na mij, ik 
was blijven zitten in de eerste klas. Hij 
woonde tien, vijftien minuten lopen 
van mij af. Hij was mijn beste vriend. 
En ik weet donders goed ook dat hij 
mij als zijn beste vriend beschouwde.” 
Joop (Joseph) Olman (1926) en zijn 
ouders Eliazar Israel Olman (1897) en 
Cornelia Olman – van Trommel (1895) 
waren in 1927 in Hillegersberg komen 
wonen. ,,Op een dag, in 1941, had Joop 
een racekano van zijn ouders cadeau 
gekregen, iets wat hij zo graag wilde 
hebben. Een pracht van een vaartuig. 
De boot was voor twee personen, dus 
met zijn tweeën hebben wij toen met 
dat vaartuig op de plas gezeten.“ 
Het was echter ook een onzekere tijd. 
,,Ik had te weinig intieme gesprekken 
met mijn vader en mijn moeder om van 
die kant moeilijkheden te verwachten, 
die kreeg ik nooit. Als ik iemand mee 
naar huis bracht, dan bracht ik iemand 
mee naar huis, klaar. En dan stonden 
zij er ook voor klaar. Er werd niks over 
doorverteld.” 
Net voor de oorlog was Pieter lid 
geworden van de VCJC, de Vrijzinnig 
Christelijke Jeugdcentrale. ,,Ik ben 
een keertje met mijn zus meegegaan 
die er net lid was en erg enthousiast 
was. Toen ben ik blijven hangen. En in 
de hele oorlogstijd, de bezettingstijd, 
heeft me dat aan veel geluk geholpen 

hoor. Ik heb heel wat kunnen doen in 
en aan de rand van die gemeenschap, 
bijvoorbeeld Joodse kinderen 
verplaatsen. Die probeerde je dan door 
haren te bleken, zo een wat ander 
uiterlijk te geven en daar ging je dan 
mee in de trein. Je kreeg niks anders 
dan twee adressen: het adres waar je 
het meisje moest ophalen en het adres 
waar ze ondergebracht moest worden. 
Ik kende die meisjes nooit, nee.”
Op een gegeven moment in de winter 
heeft Joop zijn vriend Piet een foto 
gegeven en daarbij gezegd: ‘Die is 
speciaal voor jou’. Het is een portretfoto 
op school gemaakt en achterop de 
foto staat geschreven: ‘Beste Piet, het 
gaat je goed. Tot over een jaar’. ,,We 
hadden al vaak gepraat over dat ze 
weg moesten. Voor hen was het de 
enige redding om ondergronds te gaan, 
zoals het in de oorlog heette.” Ook heeft 
Pieter een oude munt van Joops ouders 
gekregen. ,,Dat betekende ontzettend 
veel voor me, echt. Ik had het idee dat 
ik hun levensgeheim gewoon in mijn 
handen had gekregen.” 
,,Ik ben veel in dat Joodse gezin 
geweest. Tot ik op een gegeven 
ogenblik voor een gesloten deur kwam 
en toen wist: ik ben er de vorige keer 
voor het laatst geweest.” 
In de winter van 1942 is het gezin 
Olman in Westerbork aangekomen. 
Joop is op 17-jarige leeftijd in februari 
1944 in Auschwitz vermoord, evenals 
zijn moeder Cornelia en zijn vader 
Eliazar.
Pieter van den Ende is nu 96 jaar en 
heeft zijn hele leven het muntstuk 
van een halve gulden met daarin een 
Hebreeuwse letter gestanst, als een 
amulet in zijn portemonnee bij zich 
gedragen. 

,,Mijn beste vriend in die tijd was een 
Jood en ik heb die vriendschap tot op 
het laatste moment kunnen handhaven. 
Ze hadden bij mij thuis niet eens in de 
gaten dat het op zichzelf een gevaar was 
om met Joden te blijven omgaan. Dus 
dat werd mij niet verboden.”
Pieter van den Ende was 14 jaar toen 
de oorlog uitbrak. ,,Mijn moeder wilde 
me absoluut niet het huis uit laten gaan. 
Dat lukte op andere dagen niet, maar 
op deze dagen ook helemaal niet. Nee 
hoor, ik ben er tussenuit gepiept en ik 
heb Rotterdam heel vers gebombardeerd 
gezien. Van A tot Z, ik ben er helemaal 
doorheen gelopen. En dat was wel een 
verschrikkelijke ervaring moet ik je 
zeggen. Dat vond ik heel erg.” 

Pieter van den Ende werd geboren op 
het Pijnackerplein 13a en groeide later 
op aan de Rodenrijselaan in Rotterdam-
Noord. Zijn vader Nicolaas van den Ende 
(1899) kwam uit een slagersgezin en had 
al vroeg samen met zijn tweelingbroer 
de slagerij van zijn vader in de Jonker 
Fransstraat overgenomen. In 1924 
trouwde hij Christina Regina Schweitzer 
(1903) en na zoon Pieter kwamen nog 
twee dochters, Maghalina Willemina 
(1928) en Christina Regina (1933).  
Pieter volgde de benedenschool in de 
Delfgaauwstraat. Regelmatig haalde hij 
kattenkwaad uit en was z’n moeder hem 
kwijt. ,,En dan werd de politiemacht 
van Noord gewaarschuwd dat ze weer 
moesten zoeken naar Pietje van den Ende. 

Pieter van den Ende (Rotterdam, 1925)

Interview met Pieter van den Ende in Dalfsen op 17 april 2021.

     

Pieter van den Ende:

,,Ik ben veel in 
dat Joodse gezin 
geweest. Tot ik 
op een gegeven 
ogenblik voor een 
gesloten deur 
kwam en toen wist: 
ik ben er de vorige 
keer voor het 
laatst geweest.” 

Vakdiploma 
Banketbakker 1953                                                     
Het zal het jaar 1951 of 1952 geweest zijn  
dat Wim Mul kennismaakt met zijn latere 
vriend Willem van ’t Wout. Deze laatste 
spreekt over het, op een woensdagavond, 
eten bij familie Mul en daarna een potje 
klaverjassen. Ook is het in die periode 
dat hij een groot geldbedrag leent van 
Mina Mul - Hogendam. Tevens wordt 
1953 aangehaald als het jaar van de 
Watersnoodramp, waar Van ’t Wout Mul 
meehielp de machinerieën uit de onder-
gelopen kelder op het droge te brengen. 
Zijn andere vriend, Henk Verhoek, heeft 
het er over dat zijn vader ook een beetje 
de vader voor Wim Mul is en dat hij zich 
als een broer voelt. Beide vrienden komen 
verderop uitgebreid aan het woord. Maar 

nog belangrijker voor Wim is in 1953 het 
behalen van het vakdiploma Banketbak-
ker in Den Haag. Het is een tijd waarin 
een diploma echt de waarde heeft van 
‘het lid worden van het gilde’; Hij hoort 
erbij en is nu gediplomeerd. Het is zijn 
tweede diploma en meer zal hij niet bin-
nenhalen.

SAMENLEVING & KUNST 10  

Beroep: banketbakker                                                                                              
De Nationale BeroepenGids anno 2020 
heeft 22 pagina’s nodig om het beroep 
van de banketbakker te omschrijven. Zijn 
opleiding, taken, salaris, toekomst & skills 
komen uitgebreid aan de orde. Wat is 
eigenlijk een banketbakker? Hij is in ieder 
geval gespecialiseerd in het maken van 
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HANS ABELMAN

PORTRET
WIM MUL

Starmans, Karin / 212
Geboren in 1954 in Wildervank, opgegroeid in Rotter-
dam en ‘gerijpt in Vlissingen en Dinteloord.’ Oplei-
dingen, onder meer: Academie van Schone Kunsten 
in Antwerpen en regie-opleiding. Schildert, maakt 
beelden, regisseert theatervoorstellingen, bedenkt 
samen met haar man projecten of neemt deel aan: 
Artists4freedom, een koffer vol Vinc nt, Casa rosso een 
kunstbordeel, de Werkplaats en Kunstgenootschap 
Tegendraads. Maar ze geeft ook workshops schilderen.  
www.karinstarmans.eu 

Steenis, Maaike van / 197
Geboren in 1978 in Rotterdam en woont daar nog 
altijd. Ze volgde lessen aan de Schrijversvakschool 
Amsterdam en kreeg individuele schrijfcoaching van 
Carla Bogaards. Zij debuteerde in 1997 op 19-jarige 
leeftijd tijdens Laurens Literair. Gaandeweg ontdekte 
zij haar belangstelling voor multidisciplinair werken. 
Samenwerkingen met kunstenaars uit andere discipli-
nes bieden haar de mogelijkheid om andere facetten 
in zichzelf aan te boren als performer. Als frontvrouw 
van de literaire muziektheaterformatie ‘Maaike van 
Steenis en Decor’ speelde ze jarenlang samen met 
twee muzikanten op literaire podia en festivals, zoals 
bijvoorbeeld Festival Per Expressie en de Mooi Weer 
Spelen. Met haar solo-act Literaire Lapdance trad ze 
onder meer op in het Letterkundig Museum en tijdens 
de Rotterdamse Museumnacht. Momenteel werkt 
ze aan een spoken-wordvoorstelling rondom women 
empowerment en aan een gedichtencyclus geïnspi-
reerd door afbeeldingen van tarotkaarten van de Duitse 
kunstenaar Herman Haindl. 
www.maaikevansteenis.nl

Stercke, Erika de / 127
Geboren in 1968 in Ninove en woont in Gent, Vlaan-
deren. “Woorden, gedachten zijn welkom en vertalen 
zich in poëzie. Hoe een gebeurtenis, een meegeluis-
terd gesprekje in de trein, tram me inspireren tot het 
schrijven van gedichten alsof ik het zelf beleefde. Hoe 
zinnen huppelen of vastzitten, het papier kijkt toe en ik 
beweeg mee.”

Stilma, Leo / 193
Geboren in 1953 in Hilversum. Sinds 1990 woont hij 
in Rotterdam-Ommoord en raakte al snel betrokken 
bij het toenmalige podium Poëzie in de Consul. Hij 
won met zijn poëzie vele literaire prijzen in Nederland 
en België en zijn gedichten werden in veel verzamel-
bundels gepubliceerd. Er verschenen vier bundels van 
hem, de laatste in 2007 met de titel ‘Al ben je nog zo 
licht’ bij Uitgeverij de Brouwerij. Voor Leo Stilma moet 
“poëzie een bijl zijn in de bevroren vijver in de ziel.”

Stolk, Elmar / 130
Geboren in 1976 in Rotterdam, woont in Zwartewaal, 
werkt in Breda en omgeving als kunstenaar, imker en 
hovenier. “Ik werk graag met natuurlijke en eerlijke 
materialen, waaronder hout als drager voor tekenin-
gen, fotografische afdrukken, of pallets als onderdeel 
van grotere werken.” 
www.elmarstolk.nl
instagram @elmarstolk. 

Stolz, Bojoura / 132
Geboren in 1974 in Heerlen, woont en werkt in 
Vlaardingen. Illustrator gespecialiseerd in portretten. 
Werkt regelmatig samen met schrijfster Marleen 

Bos voor onder meer de Geuzenmaand en de 
Vredesweek in Vlaardingen. Interviews en portretten 
worden gepubliceerd in de plaatselijke kranten en/of 
geëxposeerd. 
www.instagram.com/bodreams

Stroo, Karin / 134
Geboren in 1965 in Zeeland, woont en werkt als 
beeldend kunstenaar in Rotterdam. “Ze maakt om 
het leven te begrijpen en om daarover in gesprek 
te gaan. Zaken die fascineren worden uitgeplozen 
en teruggebracht tot dat waar het als resultaat van 
het onderzoek om gaat: wezenlijk beeld of woord. 
Soms is het dun: met weinig middelen. Grenzen en 
de kwetsbaarheid daarvan (ook van het medium zelf) 
worden opgezocht. Eenvoud. Humor. Lyrisch weleens. 
Soms is het rauw en direct. De projecten en tentoon-
stellingsconcepten bevragen de mens in zijn bestaan, 
emoties en wat daarachter zit of wat dat brengt.”  
Tekeningen, zeefdrukken, videofilms, tekst en poëzie 
(ze maakt ruimtelijke installaties) en recent: beelden. 
www.karinstroo.nl

Swarth, Nick J. / 93
Geboren in 1959, woont en werkt in Tilburg. Dichter, 
schrijver, performer, muzikant, beeldend kunstenaar. 
Onlangs verscheen zijn debuutroman, ‘1980 - De 
plasserparadox’. Ander werk in druk: ‘Mijn onsterfe-
lijke lever’ (gedichten); ‘Mondo Manga’ (gedichten); 
‘Naked City Poems’ (gedichten); ‘Horror Vacui - een 
docudrama in 14 delen’ (catalogus van een schan-
daal verwekkend kunstproject i.s.m. Jeroen de Leijer. 
On-Site Poetry, i.s.m. Sander Neijnens, brengt poëzie 
in de openbare ruimte. Swarth is de stem van het 

 
 
 
 
 
Avondklok 
 
 
"Hate to break your pink bubble" ;  
zei een vriendin. 
Ik blijf er liever in. 
 
Kon ik maar voor iedereen  
een roze bubbel maken,  
blazen en alle harten raken 
Zodat ze zich alleen  
door vreugde laten leiden  
en steeds weer  
hun eigen hart verblijden. 
 
Wil graag een mooie wereld creëren  
en omdat er nu niemand om me heen mag zijn  
doe ik het in het klein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedicht: Camie Bonger 
Kunstwerk: Katinka Lampe 
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Rotterdam Mahina, een ode aan de Molukse vrouw / 
oral history verhalen - luisterboek incl. USB met MP3  

ISBN 9789083039237 - 44 pagina’s

Pieter van den Ende / Joodse Luisterverhalen 
productie i.s.m. Stichting Loods 24 & Joods Kindermonument 

incl. USB met MP3 - 20 pagina’s

De Wielewaalers / Verhalen uit het unieke tuindorp in 
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Portret Wim Mul Hans Abelman 
beeldende kunst

ISBN 978083039244 - 76 pagina’s

Werklicht # FENIX I / 
100 kunstenaars & 100 dichters op Katendrecht 
poëzie - ISBN 9789083039268 - 224 pagina’s
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Esseline van de Sande (l) en Rosh Abdelfatah (r) presenteren op 14 mei een live muzikaal concert en verhaal via Zoom, vanuit Rotterdam en vanuit Rojava-Amouda (Syrië).
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AL REWAQ
Het verblijf van de eerste schrijver op de vlucht, de Syrische 
Adnan Alaoda in 2017/2018 had een enorme spin off: zijn 
interactieve podiumprogramma Al Rewaq bood vanaf de start een 
baken van troost en hoop voor de Syrische vluchtgemeenschap 
in Nederland. Er waren maar liefst 25 edities en in 2022 wordt 
zeker een vervolg verwacht. In de lockdown is slechts eenmaal de 
Al Rewaq in een online versie georganiseerd; deze bereikte wel 
6.000 mensen met ruim 750 betrokkenheidsacties, echter is in de 
Al Rewaq met name de echte ontmoeting, het samen komen en 
beleven van een ongekend grote betekenis.
In de periode 2018-2020 was er via het internationale vluchtste-
dennetwerk ICORN een tweede vluchtschrijver in het gastenver-
blijf van het Verhalenhuis gekomen: Hamed Ahmadi, geboren in 
Teheran, Iran. Samen met zijn vrouw Mojde Radankoupaei heeft 
Hamed inmiddels in 2021 een verblijfsvergunning gekregen. In de 
zomer van 2021 verhuisden zij daarop naar een eigen woning in 
de Rotterdamse Afrikaanderwijk. In 2022 hopen we een nieuwe 
vluchtschrijver via ICORN te mogen ontvangen.

ROTTERDAMMER TE GAST
Tot die tijd waren we zeer vereerd met het tijdelijke verblijf van 
een derde schrijver in de Belvédère-residentie: Jan Oudenaarden 
samen met zijn vrouw Ans. Door renovatie en verduurzaming 
waren zij enige maanden uit hun woning in Tuindorp Vreewijk 
verbannen. Ans Oudenaarden is logopediste en geeft individuele 
leerling begeleiding aan anderstalige kinderen. Jan Oudenaarden 
(Rotterdam, 1943) studeerde Nederlands recht aan de Erasmus 
Universiteit en is auteur van vele boeken en artikelen over tal 
van Rotterdamse onderwerpen.  Zo schreef hij onder meer Wat 
zeggie? Azzie val dan leggie!, een speurtocht naar het dialect 

van Rotterdam als ook De Geschiedenis van Feyenoord in (tot nu) 
vier delen.  Samen met Rien Vroegindeweij (1944) bracht hij de 
stoeptegel ‘ROTTERDAM’ uit (544 pagina’s, Kick Uitgevers) en 
richtte hij het Rotterdammologisch Instituut op. Oudenaarden ont-
ving de Erasmusspeld voor zijn bevordering van het letterkundige 
klimaat in de Maasstad en werd de Laurenspenning toegekend 
vanwege zijn verdiensten op historisch en cultureel gebied voor 
de stad Rotterdam. Jan vond tijdens zijn verblijf direct inspiratie 
op de Kaap waar hij in de jaren 70 ook ruim vijf jaar woonde, in 
de Atjehstraat. Hij is op zoek gegaan naar zijn eigen wortels en 
werkt nu aan ‘Katendrecht Boppe’, een onderzoek naar de Friezen 
op de Kaap. We onderzoeken de mogelijkheid dit later in 2022 uit 
te geven.

ICORN BERLIN, ZUSTERHUIS IN SYRIË & 
PARTNERSCHAP MET AMSTERDAM EN LEIDEN
ICORN presenteert jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor alle 
betrokken steden. In 2021 zou dat in Berlijn plaatshebben, onder 
de titel ‘Re-Writing the Future 2021’. Vanwege de lockdown werd 
dit uiteindelijk een online editie. Samen met Barcelona, Krakau, 
Pittsburgh en Mexico-City presenteerde het Verhalenhuis een 
digitale workshop ‘Fearless Cities’ onder leiding van Esseline van 
de Sande, Hamed Ahmadi, Ishmael Kamara en Jana Beranová.  
Deze laatste vertelde over haar bijzondere nalatenschap. In 2020 
heeft zij Belvédère in haar testament opgenomen als erfgenaam 
van haar woning in de Rotterdamse Provenierswijk, met als doel 
dit te behouden als veilige plek voor een schrijver op de vlucht als 
‘writer-in-residence’ en tevens als cultureel erfgoed en ‘huismu-
seum’. Jana Beranová (Plzen, Tsjechië, 2 mei 1932) schrijft proza 
en poëzie, vertaalt en presenteert. Ze is voormalig stadsdichter 
van Rotterdam en een veel geziene gast op literaire podia en 

werkt graag samen met beeldend kunstenaars. In 2008 ontving 
zij de Erasmusspeld voor haar inzet voor de letteren in Rotterdam. 
We zullen we haar bijzondere gift c.q. nalatenschap zeker ook 
internationaal presenteren waardoor wellicht andere schrijvers en 
steden dit als voorbeeld en navolging willen geven. Dat gebeurde 
direct bij ICORN Berlin.

ZUSTERSTEDEN
Daarnaast zijn we in 2021 een ‘zusterschap’ aangegaan met 
Kulturvan in Amuda, Syrië. Via een livestream en muzikaal concert 
met Kawa, Kidir Mohamed Kazale en Ibrahim Ali en middels 
presentatie van Rosh Abdelfatah en Esseline van de Sande vanuit 
Rotterdam werd Kulturvan Cultureel Centrum geopend. Kulturvan 
is een initatief van Gernas Haj Shekhmous en Alaa Abdulfatah die 
onlangs terugkeerden van Nederland naar hun geboortegrond in 
Syrië. Zij vonden een oude verlaten bioscoop en renoveerden deze 
tot een nieuwe culturele ontmoetingsplek middenin oorlogstijd. Ze 
bieden daar gratis muziek-, theater-, schrijf- en tekenlessen en 
film- , muziek- en poëzieprogrammering.

In Rotterdam willen we in 2022 graag weer een nieuwe ICORN 
vluchtschrijver verwelkomen, als er zicht is op dekking van de 
kosten; het gaat dan om het leefgeld, de noodzakelijke begelei-
ding als ook om de programmakosten die de aanwezige schrijver-
in-residentie voortbrengt. Verhalenhuis Belvedère wil er alles aan 
doen om Rotterdam een Vluchtstad binnen het ICORN-netwerk te 
laten blijven en de jaarlijkse veilige plek voor een schrijver op de 
vlucht in Rotterdam te kunnen bieden. We zijn daartoe in
gesprek met de andere Nederlandse ICORN steden Leiden (toege-
treden in 2019) en Amsterdam (eerste ICORN stad in Nederland) 
om hierin samen op te  trekken. 

3. ROTTERDAM VLUCHTSTAD, VLUCHTVERHALEN

WAT IS ROTTERDAM
VLUCHTSTAD?
Verhalenhuis Belvédère heeft een eigen gastenverblijf 
onder de hanenbalken. Daar bieden we sinds 2017 
onderdak aan een Vluchtschrijver uit het internationale 
vluchtstedennetwerk ICORN. Samen met de schrijver-
in-residentie organiseren we activiteiten voor ontmoe-
ting met Rotterdammers, op maat gemaakt en passend 
bij de aard en het karakter van de schrijver.

Vluchtschrijvers en -dichters van boven naar beneden: 
Ishmaïl Kamara (Sierra Leone), Jana Beranova (Tjechië), 
Alaa en Gernash (Syrië), Hamed Ahmadi en Mojde (Iran), 
Jan en Ans Oudenaarden (Vreewijk), Adnan Alaoda (Syrië).     
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EXPOSITIES IN 2021:
In 2021 was Henkes feuilleton aflevering #13 Ruby’s Show-
time, over de jazzkapper van Kaap en #14 was de noodexposi-
tie De Muur van Henkes, hieronder toegelicht.
De RCE die recent een onderzoek en publicatie wijdde aan 
‘niet-museale bruiklenen’ waarin het Belvédère expositiefeuil-
leton als casestudie is uitgewerkt, kwam in 2021 een korte 
docu opnemen in het Verhalenhuis. Zo wilde zij de bijzondere 
samenwerking tonen op het 3-jaarlijkse ICOM International 
Council of Museums - Conservation Committee - Congres in 
Beijing, waar het ging over inspiratie en uitwisseling van werk-
wijzen in de museumsector vanuit de hele wereld. De film is 
hier terug te kijken: https://www.academia.edu/video/lnWz4k. 
In 2021 presenteerden we de volgende tentoonstellingen:

A. EXPOZAAL BELVÉDÈRE

Ruby’s Showtime, de jazzkapper van de Kaap
‘Ruby’s Showtime’ was de eerste tentoonstelling die na de 
lange lockdownperiode in juni geopend kon worden. Een 
actuele erfgoedtentoonstelling met de verhalen, foto’s, affiches, 
objecten en tekeningen van Rotterdammers Ruby en Conny 
Kamerbeek in combinatie met kunst van Dolf Henkes uit de 
Rijkscollectie aangevuld met particuliere bruiklenen als ook van 
Han Rehm, Wally Elenbaas, Pris Roos e.a.
Ruby R. en Conny M. Kamerbeek runden ruim 25 jaar de meest 
swingende kapsalon in Rotterdam-Katendrecht. Met knippen, 
permanenten en kleuren verdienden ze hun brood. Intussen 
bouwden ze een Rotterdamse jazzcommunity avant la lettre. 
Jazzmusicus Ruby was (co-)programmeur van een van Rot-

terdams bekendste podia in de jaren 60 en 70 t.w. B14 jazzclub 
in het centrum en de Williams Paradise Bar op Katendrecht, dé 
plek van de Afro-Surinaamse jazz in Rotterdam. Eric Dolphy, 
Johnny Griffin, Art Blakey, Ben Webster en vele andere inter-
nationaal bekende jazzmuzikanten haalde hij zo naar de stad. 
In zijn art- en jazzkapsalon verzamelde hij van al wat met jazz 
in de stad te maken had. Toen de gemeente Rotterdam de wijk 
Katendrecht in de jaren 70 en 80 ‘schoonveegde’ van prostitutie 
en vele huizenrijen werden gesloopt, moesten Ruby & Conny 
gedwongen hun kapsalon verlaten. Hun nieuwe woning in 
Vreewijk in Rotterdam-Zuid vulden ze met hun verzamelingen, 
collectie en verhalen tot een eigen jazz-huismuseum. Door 
een wijkvernieuwingsoperatie waren Ruby en Conny in 2020 
(opnieuw) gedwongen (tijdelijk) te verhuizen. Verhalenhuis 
Belvédère maakte met een tentoonstelling de geschiedenis, ver-
halen en het erfgoed van dit bijzondere stel zichtbaar. Gelijktijdig 
hielpen we hen met de verhuisoperatie. Wat blijft, is de vraag: 
hoe wordt een stad beter en actiever in het (duurzaam) zorgen 
voor haar menselijk erfgoed en kapitaal? 
Ruby en Conny Kamerbeek waren dagelijks in de middag 
aanwezig om publiek persoonlijk te ontvangen en rond te leiden.
Een expositie met dank aan Mondriaanfonds, RCE Rijksdienst 
v/h Cultureel Erfgoed, Stichting Henkes, Museum Boijmans, 
Nederlands Fotomuseum, Stadsarchief Rotterdam en alle parti-
culiere bruikleengevers.
Periode: 9 juni t/m 26 september 2021.

Tentoonstelling ‘Op zoek naar Sengers’
Beeldend kunstenaar Harry Sengers (1948-2015) verzamelde 
zijn leven lang voorwerpen uit de stad die hij verwerkte in 

installaties en stillevens. Van de stillevens maakte hij fotower-
ken. Hij wordt ook wel de ‘stadsarcheoloog van de 20e eeuw’ 
genoemd. Vele Rotterdammers kenden Harry Sengers van 
ontmoetingen op de fiets, tijdens een van zijn (zwerf)tochten 
door de dagelijkse stad, langs het grofvuil op straat, bij uitdra-
gerijen, sloperijen en in sloopwijken, failliete winkels, verlaten 
fabrieksterreinen en rommelmarkten. “Sengers fotografeerde 
vanaf 1973 gedurende 42 jaar het liefst voorwerpen maar ook 
plaatsen die op het punt stonden geschiedenis te worden.” 
aldus Frits Gierstberg, hoofd tentoonstellingen Nederlands 
Fotomuseum. ,,Denk aan oude fabrieken waar de sloop al 
was begonnen, verlaten familiebedrijfjes, etalages van al lang 
geleden gesloten winkels, in onbruik geraakte werkplaatsen. 
Het ging hem enerzijds om de architectuur en meer nog om 
‘de gebruikssporen van het leven en het werk dat er had 
plaatsgevonden, van de menselijke aanwezigheid en activiteit. 
Vuilnisbakken blijken biografieën, rommelmarkten schatplaat-
sen’.” In 2015 overleed Harry Sengers vrij plots op 67-jarige 
leeftijd. Dan is er een grote nalatenschap. 
In samenwerking met zijn partner Tanneke Barendregt toonden 
we in het Verhalenhuis veel hiervan in een expositie. Bovenal 
reconstrueerden we vier installaties van zijn hand in de Verha-
lenhuisloods aan de Rijnhaven Zuidzijde op Katendrecht. 
In deze tentoonstelling vertellen zijn werken de verhalen en 
tonen de sporen van Sengers zijn geschiedenis en betekenis 
voor de stad Rotterdam. ‘Opdat niets zomaar verdwijnt.’  Maar 
opnieuw is de vraag: wat doet een stad met haar kunste-
naarsnalatenschappen? Huizen van kunstenaars hebben grote 
aantrekkingskracht, ateliers en archieven bevatten schatten. 
Juist als stad met een verleden waarin kunstenaars direct na 

4. EXPOSITIEFEUILLETONS, VERHALENDE TENTOONSTELLINGEN

  

OVER 
TENTOONSTELLINGEN 
MAKEN VANUIT 
MENSEN
We ontwerpen jaarlijks nieuwe exposities waarin de 
levensverhalen van mensen centraal staan en die we 
verbinden met kunst en/of erfgoed. Zo tillen we de 
persoonlijke verhalen op en brengen we deze tot de 
verbeelding van een breed publiek. Tegelijkertijd ver-
binden we de mensen van nu aan erfgoedcollecties en 
museale presentaties. De tentoonstellingen zijn in feite 
‘werkexposities’, een start of middel om weer nieuwe 
verhalen te genereren en stimuleren, om ontmoetingen 
en verbindingen te bewerkstelligen of relaties met 
nieuwe mensen en gemeenschappen te ontwikkelen.
De RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het 
Mondriaan Fonds ondersteunen deze nieuwe manier 
van exposities maken. Het expositiefeuilleton - een 
tentoonstellingenserie vanuit persoonlijke verhalen van 
bewoners in combinatie met bruiklenen van de (rijks)
collectie Dolf Henkes - maakt hiervan een belangrijk 
onderdeel uit. Het is ook echt een feuilleton: afleverin-
gen in een participatief verhaal. Onder meer Rot-
terdamse Grieken, Antilliaanse Zuiderlingen, Chinese 
restauranthouders, oorlogsvluchtelingen en wederop-
bouwkinderen van nu werden in de tentoonstellingen 
zichtbaar gemaakt en aan het erfgoed van Dolf Henkes 
verbonden. Bijna 500 werken kwamen hiervoor uit het 
depot van de RCE - die nooit of bijna nooit uitgeleend 
worden.  

Orlando en Eddy Karam bezoeken Ruby’s Showtime, de jazzkapper van de Kaap met ook werk van Dolf Henkes.



Ruby en Conny Kamerbeek waren bijna dagelijks in het Verhalenhuis om te vertellen bij de expositie.
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het bombardement een belangrijke rol in de wederopbouw van 
de publieke ruimte kregen, zou Rotterdam als ‘beheerder’ van 
haar Rotterdamse kunstenaarsnalatenschappen een inspire-
rende visie en aanpak kunnen hebben. Dresden en Antwerpen 
schijnen volgens onderzoek door het Mondriaan Fonds goede 
voorbeelden te geven. 
Tanneke Barendregt en haar omgaan met het nalatenschap 
van Harry Sengers kan als inspiratie dienen. Zo kochten via 
deze expositie de RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam ieder een 
installatie van Sengers.
Periode expo: t/m zo 12 december 2021

Belvédère’s Kunstkooptentoonstelling
Geïnspireerd op de bijzondere kunstkoopexposities uit de 
jaren 60 en 70 van warenhuis Ter Meulen in Rotterdam, waar 
tweemaal per jaar een hele verdieping werd leeg geveegd voor 
Rotterdamse kunstenaars, presenteerden we de eerste editie 
van Belvédère’s Kunstkooptentoonstelling. Idee was voor ieder 
wat wils te bieden, van € 3 tot € 300 per stuk. Meer dan 50 
Rotterdamse kunstenaars namen deel: Mohand Abttoy | Nina 
Addams | Parisa Akbarzadehpoladi | Hans Andringa | Fariba 
Bagheri | Erica Baltimore | Tanneke Barendregt | Roland Bonte 
| Kelly Bonte | Zoë Cochia | Gabriela Davalos Aray | Reginald 
Drooduin | Constance van Duinen | Loes van Duijvendijk | Float 
| Klaas Gubbels | Gele Hailu | Olette Hamer | Maher Hassan | 
Juan Heinsohn Huala | Willem van Hest | Ingrid van der Hoeven 
|  Anuja Hoogstad | Fenmei Hu | Theo Huijgens | Cengiz Imamdi 
| Laan Irodjojo | Coen Janssen | Rince de Jong | Marijn de Jong 
| Karla Kaper | Jorge Kata Nuñez | Wendell Kerwhen | Yin Kohar 
| Joran Koster | Arjeta Mala | Rick Messemaker | Haran Moraal 
| Carlos Mosquera | Johanneke van Nus | Ozed Omigié | Joop 
Reijngoud | Pris Roos | Harry Sengers | Marit Shalem | Gerard 

Sikma | Els van Teeffelen | Anton Vrede | Sieuw Wai Chong | 
Anastasia Wei | Anne Westerweele | Sofie Xie | Efrat Zehavi | 
Mareike Ziegler.
Het resultaat: er werd voor bijna € 20.000 verkocht, een 
ongelooflijk bedrag voor publiek dat niet vaak vanuit zichzelf 
cultuur opsnuift.
Periode: van 15 tot en met 24 december. 

B. OP LOCATIE: 

Tentoonstelling WERKLICHT#FENIX 1
Sinds de coronapandemie waren veel bewoners en crea-
tieven aan huis gekluisterd, tegelijkertijd was er meer dan 
ooit behoefte aan verbeelding en verbinding met name in de 
directe woon- cq leefomgeving. Op initiatief van postbode én 
kunstenaar én dichter Theo Huijgens en dichter Joz Knoop van 
kunstenaarscollectief Werklicht maakten 100 dichters nieuwe 
poëzie bij een werk van 100 kunstenaars.  Doel: een XL-raam-
expositie buiten op Katendrecht. Verhalenhuis Belvédère hielp 
het plan realiseerbaar te maken. Poetry International Festival 
nam de expositie op in de programmering. Publiek wandelde 
begin juni rondom de Fenixloods 1 langs de ramen waar 
maar liefst 100 van de nieuwe ‘gesamtkunstwerke’ zichtbaar 
waren. Alle deelnemers en locaties werken belangeloos mee 
waaronder: Ishmail Kamara, Hans Wap, Dox, Robert van der 
Kroft, Maureen Versprille, Toine Horvers, Rafaël Philippen, 
Mohamed Aachboun, Vrouwkje Tuinman en Ahmed Abouta-
leb. Maar liefst 70 deelnemende kunstenaars en dichters in 
de expositie bleken woonachtig op Katendrecht. De ramen 
werden ter beschikking gesteld door dansgezelschap Conny 
Janssen Danst, Circus Rotje Knor, Codarts Circusschool, West 
8 architecten, BBB-hotel en Heijmans. De opening bevatte 

vele liveoptredens tijdens de route. De NRC besteedde de hele 
achterpagina aan het project. Later in het jaar zou de publica-
tie gemaakt worden.
Periode: 12 juni t/m 4 juli 2021

C. HET ELENBAAS HUISMUSEUM:
Vanaf 2021 startten we met de opstelling van het Elenbaas 
Huismuseum – de voormalige woning van de kunstenaar 
Wally Elenbaas en zijn joodse vrouw, fotografe Esther Hartog. 
Het idee is op een interactieve wijze steeds wisselende 
persoonlijke objecten, archieven, kunst, erfgoed en verhalen 
toe te voegen, het is een soort ‘meemaakmuseum’ oftewel 
een voortdurende uitnodiging aan buurt- en stadgenoten en 
andere geïnteresseerden/betrokkenen om bij te dragen. 

De concrete programma’s in 2021 in het Elenbaas Huismu-
seum waren:

1) De Noodexpositie ‘De Muur van Henkes’, gesloopte wand-
schilderingen en monumentale kunst in gevaar

2) Artist-in-residence in het Elenbaashuis Museum – Hans Abel-
man - met publicatie

3) Katendrechters portretten van klei (inclusief Wally & Esther) 
door Efrat Zehavi

4) Oral history / interviews / audio opnames Elenbaas relaties
5) Schenkingen/toevoegingen aan het Meemaakmuseum
6) Tours door het huis
7) Rosa’s Oorlog, historische roman met Wally en Esther in de 

hoofdrollen
8) Online presentatie/livestream ICORN Berlin vanuit het 
Elenbaas Huismuseum
9) De Belvédère Vriendschapscollectie 

Tanneke Barendregt in voorbereiding van de tentoonstelling ‘Op zoek naar Sengers’ 
in de Rijnhaven-loods van het Verhalenhuis.



Portretten van kunstenaar en gastkok Yin Kohar
zijn te zien in de Kaapse Kunstroute.

Efrat Zehavi maakt kleiportretten van Katendrechters in opdracht van Verhalenhuis Belvédère.
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Toegelicht:

1) Noodtentoonstelling ‘De Muur van Henkes’
Eind oktober 2021 vernietigde de Hogeschool Rotterdam tot gro-
te ontsteltenis en onbegrip van velen een wandschildering van 
betekenis, van de Katendrechtse kunstenaar Dolf Henkes, t.w. 
‘Het Scheikundelokaal’. De muur met wandschildering uit 1955 
was zo’n 6 x 3 meter en verbeeldde de Rotterdamse Nobelprijs-
winnaar Jacob H. van ’t Hoff en stond in de hal op de vestiging 
van de Hogeschool bij de Kralingse Zoom. Oorspronkelijk was 
het werk gemaakt voor de bedrijfskantine van de Caltex in Per-
nis. De Hogeschool kreeg het werk in 2005 geschonken, dankzij 
vele fondsen, sponsors en betrokken partijen was het gelukt het 
werk te bewaren, los te maken, te transporteren en herplaat-
sen en voor Rotterdam te behouden. Nu moest het kunstwerk 
blijkbaar nu plots wijken voor een grootscheepse verbouwing en 
werd de muur met wandschildering met de sloopkogel vernie-
tigd voordat iemand hiervan op de hoogte was.
Om stil te staan bij deze vernietiging van Rotterdams cultureel 
erfgoed en gelijktijdig aandacht te vragen voor de toekomst 
van meer muurschilderingen en monumentaal werk in de stad, 
presenteerden wij in samenwerking met de RCE Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en stichting Henkes een speciale ‘nood-
expositie’. Deze toonden we in de voorkamer van het Elenbaas 
Huismuseum. Hier toonden we Henkes’ originele ontwerpschets 
uit de collectie van de RCE, enkele schetsen, videomateriaal en 
het verhaal.
Ook toonden we meer wandschilderingen en monumentale 
werken in de stad van wederopbouwkunstenaars (waaronder 
Elenbaas) die mogelijk ook gevaar lopen of al gesloopt zijn. Bij 
de opening waren veel kinderen van wederopbouwkunstenaars 
aanwezig. Ook de NRC naast andere media wijdde een uitge-
breid artikel aan de onverwachte sloop en de expositie.

Ook was hier het werk ‘Dansers’ aanwezig. Dit werk in de jaren 
50 door Henkes gemaakt hadden we - in samenwerking met de 
RCE en museum de Rietgors - juist enkele maanden daarvoor 
uit een brandweerkazerne in Papendrecht kunnen redden. De 
‘Dansers’ willen we graag restaureren en een duurzame plek 
geven in het Verhalenhuis. 
Periode noodexpo: van 14 november tot 14 februari.

2) Artist-in-residence Hans Abelman                      
in het Elenbaashuis
Beeldend kunstenaar en verhalenverteller Hans Abelman hadden 
we uitgenodigd als artist-in-residence in het Elenbaas Huismu-
seum. Abelman (1940) tekent en schildert, maakt grafisch werk 
en installaties met gevonden voorwerpen, oude foto’s en vooral 
met zijn verzamelingen en zijn persoonlijk archief. Hij was van 
1988 tot aan 2000 werkzaam als hoofd Kunst in de Openbare 
Ruimte in Rotterdam en daarna als projectleider van de Inter-
nationale Beelden Collectie (IBC) Rotterdam tot in 2005. Voor 
ongeveer een jaar zou hij zijn huidige atelier mét archief uit de 
Waalhaven naar de voormalige slaapkamer van Wally Elenbaas 
en Esther Hartog verplaatsen. Daar werkte hij aan TAFELPOR-
TRETTEN, nieuwe kunstwerken die hij op diverse momenten zal 
presenteren en die als een finale in een overzichtstentoonstel-
ling in 2022 terecht zullen komen. Een van de eerste portret-
ten mondde al in 2021 uit in een presentatie, een werkschrift 
oftewel de publicatie WIM MUL | HANS ABELMAN, 76 pagina’s 
(ISBN 9789083039244).

3) Katendrechters in klei, Efrat Zehavi
In 2021 vroegen we ook een andere Rotterdams beeldend 
kunstenaar Efrat Zehavi (Haifa, 1974) ook portretten te maken. 
Zehavi verhuisde in 2001 vanuit Israël naar Rotterdam om aan 
de Piet Zwart Academie te studeren. Haar performances en 

kunstprojecten zijn op publieksdeelname gericht. Ontmoetingen 
en gesprekken met onbekenden zijn het uitgangspunt en de 
inspiratiebron voor haar werk. Het materiaal dat ze vergaart 
tijdens de ontmoetingen– beeld en tekst – combineert ze in 
installaties, animaties en boeken. Efrat Zehavi’s laatste interac-
tieve performance mOTHER en de installatie Stadsgezicht waren 
te zien in het Stedelijk Museum Schiedam, maar zij beschouwt 
cafés, bibliotheken en festivals als even belangrijke tentoonstel-
lingsruimtes.
De oma van Efrat, Rachel Mitrani, was Nederlands en is in 1923 
in een Joods gezin in Den Haag geboren. In 1942 moest ze 
vluchten. Haar ouders bleven in Den Haag om ‘de zaken goed 
te regelen en af te ronden’, maar werden via Kamp Wester-
bork naar Auschwitz gedeporteerd, waar ze werden vermoord. 
Rachel kwam terecht in Zwitserland. Ze studeerde er aan de 
kunstacademie. Na de oorlog verhuisde ze naar Israël, waar ze 
kwam te werken in een keramiekfabriek waarvoor ze decoraties 
schildert. Daar kreeg ze vervolgens kinderen en kleinkinderen 
waaronder Efrat.
Efrat besluit tien Katendrechters te portretteren, die zij ontmoet 
in het Elenbaas Huismuseum. Twee van de tien portretten zijn 
Wally en Esther zelf.  Ook in 2022 zal zij nog tien portretten 
maken en deze worden later in dat jaar tentoongesteld in het 
Elenbaas Huismuseum.

4) Oral History interviews
Hoewel wat beperkt vanwege de corona maatregelen – konden 
we toch ook starten met de audio opnames/interviews met 
bevriende relaties van het kunstenaarsechtpaar Wally en Esther. 
Zoals bijvoorbeeld Bo van den Bogaard, Betty Exaltus, Ruud 
Krooswijk, Roland Bonte, Dik Kreuk, Firi en Ben den Hoedt, 
Hans Walgenbach, Jan van der Weert, Arie van der Krogt en 
Hans Veldhorst. In 2022 zullen de interviews worden vervolgd.

De Hogeschool Rotterdam vernietigde tot grote ontsteltenis van velen een 
wandschildering van kunstenaar Dolf Henkes. In Belvédère een pop-up 
noodexpositie met het ontwerp van Henkes, in bruikleen van de RCE.



Chando Graciosa en Vilson Tavares in Tooschie Mok tijdens de 
Kaapverdische Muzikale Reis door de Tijd ontwikkeld door Lena Evora.

Theo Huygens, Joz Knoop, Ishmaïl Kamara geven 1e exemplaar Werklicht@Fenix aan Kristel Baele Banketbakker Wim Mul in Tooschie Mok

Verhalenhuis redt met hulp van RCE een kunstwerk van Henkes 
uit een afgeschreven brandweerkazerne. Hans Abelman, Bram Peper & Willem van ’t Wout.
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5) Schenkingen/toevoegingen aan het              
Meemaakmuseum
Sinds de Stilleven Estafette van Wally Elenbaas terug naar het 
huis was gekeerd, krijgen we steeds meer objecten en docu-
menten als schenking voor in het Elenbaas Huismuseum. Via 
Dik Kreuk en Roland Bonte en de familie Wensveen ontvingen 
we diverse schilderingen, grafiek en tekeningen, een bankje 
en vele documenten. Hierbij was ook een keukenkastdeurtje 
waarop Wally ooit een voorstudie voor zijn werk op het ss Rot-
terdam had gemaakt. Dit deurtje hangt nu weer terug op de 
oude plek in de keuken van het Elenbaashuis.
Klaas Gubbels nu één van de bekendste hedendaagse kun-
stenaars in Nederland, assisteerde in 1954 Wally Elenbaas 
een jaar lang bij de uitvoering van het grote wandmozaïek 
(zo’n 9 x 5 meter) in het Huis der Provincie in Arnhem. Het 
grote wandmozaïek is er nog steeds, Klaas heeft voor ons 
geposeerd voor het werk. Daarbij wees hij op een koffiekan 
van Elenbaas in de wand, voor Klaas een belangrijke inspi-
ratiebron tot zijn stillevens met koffiekannen waar hij Wally 
nog steeds dankbaar voor is. Klaas heeft ook in audio-vorm 
over hun samenwerking en over zijn leven en werk verteld. Hij 
doneerde ook een koffiekan en een werk van zichzelf aan het 
Elenbaas Huismuseum. 

6) Tours door en in het huis
In de zomer konden we weer expo-tours door het huis organi-
seren en ook tijdens Open Monumentendag Rotterdam 2021.
 

7) Rosa’s Oorlog
Auteur Tanya Commandeur bekend van de historische roman 
Uit liefde, meneer Tuschinski schreef onlangs een nieuwe ro-
man welke zich afspeelt ín Belvédère op Katendrecht tijdens 
oorlogstijd. Het gaat over een liefdesgeschiedenis van een 

jonge Surinaamse vrouw en een vreemdeling zonder identi-
teit, tijdens WOII. De roman heeft drie fictieve hoofdpersonen 
maar daarnaast komen vele bekenden voorbij waaronder 
Dolf Henkes, Kid Dynamite maar vooral ook Wally en Esther. 
De auteur Tanya Commandeur kwam op vrijdag 27 augustus 
2021 haar nieuwste roman op de plek waar het verhaal zich 
afspeelt, presenteren en signeren. 

8) Online ICORN presentatie livestream 
   ‘fearless cities’ vanuit Elenbaas Huismuseum

In februari presenteerden we een internationale livestream als 
onderdeel van de ICORN Internationale Vluchtschrijvers Confe-
rentie vanuit het Elenbaas Huismuseum.
ICORN International City of Refugees Netwerk presenteert 
jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor de meer dan 60 
steden in de wereld die lid zijn van ICORN. Rotterdam is via 
het Verhalenhuis lid en biedt op de zolderverdieping waar 
ook het Elenbaas Huismuseum zich begeeft, een schrijver op 
de vlucht een tijdelijke woon- en werkplek om op adem te 
komen. 
In 2021 zou de jaarlijkse conferentie in Berlijn plaatsheb-
ben met als titel ‘Re-Writing the Future 2021’. Vanwege de 
lockdown werd dit uiteindelijk een online editie. Samen met 
Barcelona, Krakau, Pittsburgh en Mexico-City presenteerde 
het Verhalenhuis een digitale workshop ‘Fearless Cities’ onder 
leiding van Esseline van de Sande, Hamed Ahmadi, Ishmael 
Kamara en Jana Beranová. Deze laatste vertelde ook over 
haar bijzondere nalatenschap. In 2020 heeft zij Belvédère in 
haar testament opgenomen als erfgenaam van haar woning in 
de Rotterdamse Provenierswijk, met als doel dit te behouden 
als veilige plek voor een schrijver op de vlucht als ‘writer-
in-residence’ en ook als cultureel erfgoed en ‘huismuseum’ 
(geïnspireerd op het Elenbaas Huismuseum). Jana Beranová 

geboren in Plzen, Tsjechië (1932) schrijft proza en poëzie en 
vertaalt. Ze is voormalig stadsdichter van Rotterdam en een 
veel geziene gast op literaire podia en werkt graag samen 
met beeldend kunstenaars. In 2008 ontving zij de Erasmus-
speld voor haar inzet voor de letteren in Rotterdam. Jana was 
persoonlijk bevriend ook met Wally Elenbaas en doneerde 
bovendien haar potkachel aan het Elenbaas Huismuseum.

9) De Belvédère Vriendschapscollectie
De eerste lockdown in Nederland vanwege de coronapande-
mie, had ons geïnspireerd om te starten met een Belvédère 
Vriendschapscollectie.  Een steeds groeiende nieuwe ‘stads-
collectie’ met werken van de Rotterdamse kunstenaars met 
wie het Verhalenhuis bevriend is, was of (nog) zal geraken. 
Deze collectie willen we zoveel mogelijk laten reizen, naar 
mensen toe. We brengen de werken bij Rotterdammers thuis 
en vragen hen ze op een mooie plek in huis op te hangen of 
neer te zetten. Eigenlijk een eigen expositie mee te maken, op 
hun eigen plek. Tegelijk vragen we de gastheren en gast-
vrouwen om iets van de plek, de mensen die ernaar kijken, 
de belevenissen om het werk heen, te delen in een meerei-
zend dagboek. Ieder jaar zullen de werken weer aan nieuwe 
‘vrienden’ worden doorgegeven, ze gaan letterlijk van huis tot 
huis. Zo komt kunst en erfgoed dichtbij mensen, ook bij hen 
die niet zo snel hiermee in aanraking zouden komen. Tegelijk 
verzamelen we persoonlijke verhalen, leggen we verbindingen 
en blijven we vriendschappen maken en onderhouden. 
De collectie is in 2021 opgebouwd tot 35 werken die in de-
cember 2021 naar de eerste bruikleennemers gingen.

In het Elenbaashuis Museum de ICORN livestream ‘fearless cities’ met Esseline van de Sande en Ishmail Kamara.
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VERHALENHUIS ONDERWIJS IN 2021:
Door de corona pandemie was afgelopen jaar een lastig jaar 
met veel dilemma’s waar scholen mee te maken kregen, juist 
ook over het toelaten van externen in de schoolgebouwen of 
het organiseren van excursies. Er waren veel (last minute) af-
zeggingen, tegelijkertijd was er ook online aanbod. Uiteindelijk 
zijn er bij elkaar bijna 3.500 leerlingen, leraren en bezoekers 
bereikt in omgerekend 388 lesuren. Een aantal tendensen:

- Er ligt veel druk op de scholen om het onderwijs in corona-tijd 
goed te organiseren waardoor er minder tijd en aandacht is 
voor excursies en kunst & cultuur educatie.  
 

- Scholen geven ook de voorkeur aan voor programma’s die 
in de school kunnen plaatsvinden om reisbewegingen te 
vermijden.  

- Er maakten in vergelijking met voorgaande schooljaren rela-
tief weinig nieuwe scholen contact met het Verhalenhuis. Wel 
wisten scholen waar we al duurzame samenwerkingen mee 
hebben, ons ondanks corona maatregelen te vinden.  

- Er is vanuit de politiek, kenniscentra en scholen steeds meer 
aandacht voor burgerschap: kunst en cultuur educatie komt 
vaker in dienst van burgerschap te staan. Ook de omgeving 
van de school, de school als onderdeel van de buurt groeit in 
belangstelling.  

Olympia College - Cultuur Coach
Vana schooljaar 2020/2021 heeft het Verhalenhuis een eigen 
lokaal in het Olympia College in Rotterdam-IJsselmonde 
gekregen. Uniek: een Verhalenhuis op school, oftewel een 
speciaal ingericht lokaal voor ontmoetingen tussen leerlingen, 
ouders, docenten en geïnteresseerden. De leerlingen krijgen 
hier de ruimte hun eigen verhaal te vertellen via zelfgemaakte 
kunstwerken, verhalen, theater en dans. 
Onder de uitdagende omstandigheden van de corona pan-
demie konden door de aanwezigheid op school de Cultuur 
Coach lessen op het Olympia College vrijwel allemaal door-
gaan. In lockdowns werden de lessen aangepast en nieuwe 
werkvormen bedacht: zo zijn we begonnen met het opnemen 
van verhalen van leerlingen in tweetallen. Daarnaast zijn er 
vertellers op bezoek geweest op school; lesprogramma’s (o.a. 
met Archell Thompson) gedraaid en zijn er twee publieke 
presentaties geweest waar de resultaten van lesprogramma’s 
werden gepresenteerd. Kunstenaar Efrat Zehavi heeft portret-
ten geboetseerd van leerlingen van het Olympia College en 
Mira en Savanna hebben hun stages op het Olympia College 
gedaan. Er zijn groepen Willem de Kooning studenten geweest 
om met de leerlingen van het Olympia verhalende projecten te 
ondernemen.
Samen met Stichting Lemat hebben we op het Olympia Col-
lege een Cultuur Café georganiseerd over Eritrese cultuur. 
Intussen konden ook de wekelijks taallessen van Stichting 
Lemat in het Verhalenhuis doorgang hebben en deze zijn 
inmiddels afgesloten met de tweede editie van Eri Fest, 
het culturele festival rondom Eritrese cultuur inclusief een 
geschiedeniscollege.

Avicenna College, Stadsarchief - Koloniaal 
Verleden
Samen met het Stadsarchief Rotterdam en het Avicenna is 
een start gemaakt met onderwijs over het koloniaal verleden. 
Met een voorbereidingsles, ontmoetingen in het Verhalenhuis 
en een excursie naar de Afrikaanderwijk hebben leerlingen 
hun wijk onderzocht en voorstellen gemaakt voor het behou-
den of veranderen van koloniale straatnaamborden. In het 
nieuwe jaar komt een vervolg op dit programma.
Christelijke Hogeschool Ede - Volkskeukens met Fenmei Hu 
 
Negentig studenten van de pabo opleiding van de Christelijke 
Hogeschool Ede hebben een speciale onderwijs editie van 
de Volkskeuken van Fenmei meegemaakt. Daarin vertelde 
Fenmei naast haar eigen migratieverhaal ook de racistische 
context van Hanky Panky Shangai en leerde zij de studenten 
een echt Chinees verjaardagsliedje te zingen. 

Overige uitgelicht
Samen met de leerlingen van het Wolfert College is er een 
middag over Chinese cultuur geweest in Space101. Met Vrije 
School de Kaap hebben we een radioshow gemaakt en met 
Pris Roos wijkgezichten geschilderd. Parisa Akbar en Ishmail 
Kamara hebben workshops gegeven op het Grafisch Lyceum.  

In 2020 werd het grote tweejaarlijkse project met Theater 
Walhalla, getiteld ‘Sultan in de Maan’ uitgesteld vanwege 
corona. Het Verhalenhuis ontwikkelde hierbij het lespakket. In 
2021 is dit online aangeboden aan zo’n 1.000 leerlingen.

5. ONDERWIJS EN (INFORMELE) EDUCATIE

 

OVER VERHALEN 
IN DE KLAS
Verhalenhuis Belvédère fungeert als een sociale en 
culturele leeromgeving voor en met medebewoners. 
Het is een laagdrempelige plek met ‘vrije ruimte’, waar 
onderwijsgroepen graag komen: leerlingen en docenten 
uit basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Met name 
internationale schakelklassen (ISK) putten er inspiratie 
om (persoonlijke) verhalen uit te wisselen en te doceren 
over de alledaagse cultuur van de stad, over de ander 
ontmoeten én over luisteren en vertellen. De program-
ma’s ontwikkelen we altijd vanuit educatieve vragen 
nauw samen met docenten. Zo worden de programma’s 
gedragen door de school en zijn ze meer dan een een-
malig project. Het gaat altijd over de leerlingen zelf.
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Qua aparte samenwerkingen die eerder niet waren 
opgenomen waren in het meerjarenplan is het volgende 
gerealiseerd in 2021:

VERHALENWANDELINGEN/
STADSONTDEKKINGSTOURS ISM FENIX
Samen met FENIX Landverhuizersmuseum (in wording) 
ontwikkelden we een verhalenwandeltour over Katend-
recht, met de (echte) verhalen van landverhuizers van 
toen tot nu. Over het eerste Chinatown van Europa, de 
Oost-Europese landverhuizers, de Griekse parlevinkers, de 
Surinaamse jazzmuzikanten, de Kaapverdiaanse zeeman-
nen tot en met de vluchtelingen van vandaag de dag.  
Samen met een gids kan het publiek de sporen van 
diverse migrantengemeenschappen volgen en zijn er ook 
echte ontmoetingen. Bovendien is de wandeltour ver-
rijkt met ook proeven van diverse delicatessen van de 
gemeenschappen. De tour eindigt met het verhaal van 
FENIX zelf. Deze tour organiseerden we iedere vrijdag en 
zaterdag voor kleine groepen en vond in 2021 uiteindelijk 
zo’n 50 keer plaats. In de tour is de rijkdom van migra-
tieverhalen en relaties opgenomen, die het Verhalenhuis 
heeft opgebouwd in tien jaar van haar bestaan.

ROTTERDAM CIRCULAIR
We waren blij met de extra opdracht van de gemeente 
Rotterdam, juist in coronatijd was dit als extra inkomsten 
ook van belang. De gemeente heeft een actieprogramma 
in het leven geroepen: Rotterdam Circulair.  Rotterdam wil 
graag minder afval, minder schadelijke uitstoot en wil in 
2050 als stad volledig ‘circulair’ zijn, maar wat is dat en 

wat houdt dat in voor gewone Rotterdammers? Het Verha-
lenhuis kan  juist die verhalen gaan opzoeken en zichtbaar 
maken en juist ook vanuit de kracht van bewoners gaan 
vertellen. Want in feite zijn er al veel mensen al langdurig 
bezig met de kringloop, vaak vanuit een ander motief 
zoals bijvoorbeeld armoede. We kunnen hen dan goed als 
‘expert’ laten vertellen.
Zo werden op Katendrecht voeringen van kleding verkocht 
als poetslap¬pen voor de machinekamers in de scheep-
vaart. Chinees afhalen deed men niet in plastic bakjes, 
maar met een eigen pan. Zelfs voor het uitwassen van 
condooms voor de prostituees kreeg je als kind 2 kwartjes 
per kapotje. In 2021 (en ook in 2022) zoeken we vanuit 
het Verhalenhuis Rotterdammers die hergebruiken. Het 
Verhalenhuis wil deze verhalen, voorwerpen, uitvindingen, 
nieuwe gebruiken en gewoon¬tes verzamelen en zicht-
baar maken. We zoeken een aantal wijken op en maken 
met de verhalen een extra editie bij de huis-aan-huiskrant 
in die betreffende wijk. In 2021 begonnen we op Katend-
recht en trokken we ook naar het Oude Westen.
De Rotterdamse Wethouder Duurzaamheid, Arno Bonte 
kreeg de speciale editie van de eerste wijkkrant De Kaap 
in de Kringloop uitgereikt door kunstenaar Roland Bonte 
op de stoep van ‘Het Pakhuis’, een plek waar alle bewo-
ners terecht kunnen voor tweedehands huisraad.

6. OVERIGE SAMENWERKINGEN

    

Achter de deuren van het pak-
huis staat namelijk een verza-
meling van andermans herin-
neringen uitgestald: allerlei 
soorten servies, kleding, kleine 
huishoudelijke apparaten, lam-
pen en beeldjes. ,,Bewoners zijn 
altijd welkom om te kijken of er 
iets bij zit wat ze nodig hebben 
of graag willen,” vertelt Geb-
bina namens hen tweeën. ,,We 
zijn geen winkel, alle spullen 
geven we weg. Of we verkopen 
het op de rommelmarkt. Daar 
is het twintig jaar geleden mee 
begonnen. Met mijn schoonzus 
deed ik rommelmarkten, als 
hobby.”
Mensen brengen zelf hun spul-
len, maar ze komen ook van 
andermans inboedels. ,,Door 
die rommelmarkten werden 
we wel eens gevraagd om te 
helpen met het leegruimen van 
huizen. Bijvoorbeeld als ouderen 
verhuizen of als mensen komen 
te overlijden. Dan zorgen wij dat 
de spullen een goede bestem-
ming krijgen.”

Grote meubels gaan meteen 
naar de Rataplan, de kringloop-
winkel. Of ze worden, normaal 
gesproken, aangeboden op 
rommelmarkten in Hoogvliet, 
Rhoon, Schiedam of op het 
Afrikaanderplein. Speelgoed 
komt terecht bij onder meer de 
buitenschoolse opvang aan de 
Rechthuislaan. Winterkleding 
gaat naar de kerk, Leger des 
Heils of naar het ROS, het Rot-
terdamse Ongedocumenteer-
den Steunpunt schuin aan de 
overkant. ,,Via via horen we dat 
mensen die weinig te besteden 
hebben, dingen kunnen gebrui-
ken. Babykleertjes bijvoorbeeld. 
Zo krijgen alle spullen een 
nieuwe plek.” 

In al die jaren hebben Gerard en 
Gebbina een behoorlijk ‘kring-
loopnetwerk’ opgebouwd. 

Het stel is al 46 jaar getrouwd 
en woont vlakbij op Zuid. Ge-
rard is geboren en opgegroeid 
op de Kaap, Gebbina komt uit 
Schiedam. ,,Gerard was een 
vriend van mijn oudste broer. Zo 
leerden we elkaar kennen.” Het 
pakhuis aan de Rechthuislaan 
was vroeger van Gerards vriend, 
loodgieter Harry Janse. ,,Gerard 
had hier ook zijn opslag voor 
zijn eigen bedrijfje, hij deed be-
timmeringen voor winkels.”
Na het overlijden van hun 
vriend namen ze het pakhuis 
over, dat inmiddels ook een so-

ciale ontmoetingsplek is gewor-
den, al mag er nu door corona 
maar een persoon tegelijk naar 
binnen. In het pakhuis staat een 
grote eettafel en een koffieap-
paraat om even op te warmen 
of voor een gezellig praatje. Een 
klein deel van de spullen is niet 
‘voor de weggeef’. Ze wijst als 
voorbeeld naar een geborduurd 
kleedje van de moeder van een 
vriend, die onlangs is verhuisd 
naar een verpleeghuis. ,,Deze 
heeft een mooi, vast plekje ge-
kregen. Als eerbetoon.”

WIJKKRANT 

KRINGLOOPPROOF #1

‘Bewoners zijn altijd welkom 
om iets uit te zoeken’

Het is het vertrouwde, 
dagelijkse beeld aan de 
Rechthuislaan nummer 11: 
Gerard die voor de deur van 
zijn pakhuis een sigaartje 
staat te roken. Regelmatig 
komt een buurtbewoner 
even langs. Voor een praat-
je, een kopje koffie of om 
te kijken naar de spullen, 
die Gerard en zijn vrouw 
Gebbina verzamelen. 

Binnenkijken 
in het pakhuis 
van Gerard en 
Gebbina

De Kaap is al eeuwenlang kring
loopproof. Voeringen van kleding 
werden verkocht als poetslap
pen voor de machinekamers in 
de scheepvaart. Chinees afhalen 

deed je niet in plastic bakjes, 
maar met een eigen pan. De Heen 
en Weer, het beroemde pontje 
kreeg meerdere levens. Zelfs voor 
het uitwassen van condooms voor 

de prostituees kreeg je als kind 
2 kwartjes per kapotje. Daarna 
kwamen de zelfbouwkavels, de 
klushuizen tot en met de Groene 
Kaap.

Rotterdam wil graag minder afval, 
minder schadelijke uitstoot en wil 
in 2050 als stad volledig ‘circulair’ 
zijn, maar wat is dat en wat houdt 
dat in? 

Vanaf nu verschijnen af en toe 
extra edities van de wijkkrant, 
getiteld De Kaap in de Kringloop, 
met de tips en tricks van Katen
drechters en Kapenezen.

HET LAATSTE WIJKNIEUWS VOOR BEWONERS VAN KATENDRECHT
EXTRA EDITIE / APRIL 2021

DE KAAP IN 
DE KRINGLOOP

De Rotterdamse wethouder Duurzaamheid, Arno Bonte kreeg een speciale editie van de Kaapse wijkkrant uitgereikt door 
kunstenaar Roland Bonte op de stoep van ‘Het Pakhuis’, een plek waar alle Katendrechters terecht kunnen voor tweedehands huisraad.



Samenwerking met stichting Sobibor:
lezing met verhalen, Joodse lunch uit de Volkskeuken en aansluitend wandeltour naar 
Loods 24 & Joods Kindermonument onder leiding van Edjo Frank.

Stichting Lemat begeleidt Eritrese nieuwkomers en kwam gedurende 
de coronatijd wekelijks voor les bijeen in het Verhalenhuis.
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Zoals al aangegeven in het meerjarenplan wordt er steeds 
vaker ook een beroep op ons gedaan door organisaties 
die zich door ons of onze manier van werken willen laten 
inspireren - lokaal, stedelijk, landelijk en zelfs internationaal. 
Telkens houden we inspiratiesessies, we delen ervaringen, 
kennis, de ruimte, contacten met vooral de boodschap op 
eigen locatie op eigen manier invulling te geven, met aan- 
dacht voor de (mede)menselijkheid in het dagelijkse bestaan 
en opereren. 

We gaven workshops, lezingen of presentaties voor onder 
meer:

• Stichting Haags Verhaal, team – inspiratieworkshop, 29 jan. 
2021

• Reinwardt Academie , studenten Erfgoedgemeenschappen – 
inspiratieworkshop, 4 feb. 2021

• Mondriaanfonds & RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
– HERE Heritage Reflections Breakoutroom ‘Wie zorgt voor het 
erfgoed van de toekomst?’ – 11 feb. 2021 

• FARO Immaterieel Erfgoed Chinees-Indisch Restaurantcultuur 
ondertekening – i.s.m. stichting Meer dan Babi Pangang, 12 
feb. 2021

• ICORN Livestream Berlin Re: writing the Future Festival – 
Breakout Room Fearless Cities - Esseline v.d. Sande, Ishmaïl 
Kamara en Jana Beranová – 25 feb. 2021

• FC Belvédère vrijwilliggers livestream – tour, verhaal & 
workshop – 26 feb. 2021

• RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – non-museale 
bruiklenen filmopnames – ICOM Shanghai, International 
Council of Museums,  maart 2021

• Fonds voor Cultuurparticipatie – Onlinesessie Vernieuwen 
Cultuur Maken, 22 maart 2021

• Dutch Culture - Artists in Conversation edition Hungary met 
József Mélyi art historian, Hajnalka Somogyi (OFF Biennale 
Budapest), Sofía Hernández Chong Cuy (Melly), András Török 
(Fortepan, Deputy Minister for Culture), Linda Malherbe 
(StoryHouse Belvédère) and visual artists Daniel Szalai and 
Domnika Trapp, 21 juni 2021

• Theater de Vaillant Schilderswijk, Den Haag – team, 19 juni 
2021

• Groot Zwolle, topbestuurders en ondernemers regio Zwolle 
inspiratieworkshop, 24 sept. 2021

• Ministerie OCW directie erfgoed en kunsten, workshop ihkv 
werelderfgoed en leefomgeving – 14p – 5 okt. 2021

• Reinwardt Academie, Erfgoed & Ruimte workshop Faro, 30 
studenten HBO & WO – 12 okt. 2021

• Rijksmuseum managementteam – inspiratieworkshop in 
HipHopHuis, 12 okt. 2021

• Ons Suriname & Black Archives team -  inspiratiesessie, 25 
okt. 2021

• Bibliotheek Utrecht – medewerkers – lunchlezing, 28 okt. 
2021

• Fonds voor Cultuurparticipatie – workshop Chinese 
participatie - 29 okt. 2021

• Rijksmuseum Maand van de Geschiedenis, presentatie Fenmei 
Hu & Linda Malherbe 30.10.2021

• The Hague Academy for Local Governance 20p – 
inspiratieworkshop, 5 nov. 2021

• Stadsschouwburg Utrecht medewerkers – inspiratieworkshop, 
17 nov. 2021

• Erasmus, Managing Cultural Heritage – 22p -  
inspiratiesessie,10 dec. 2021

• Film & Photographic Studies at Universiteit Leiden, Bas Vroege 
Curatorial Studies at the Masters, studenten – 10 dec. 2021

7. BELVÉDÈRE SCHOOL/INSPIRATIE

Lesley Greene van Story House Ithaca (Canada) , hier op bezoek 
en Verhalenmuseum Noord Commewijne  (Suriname) in oprichting, 
lieten zich inspireren door Verhalenhuis Belvédère.



Tours naar het Boijmans Depot in aanbouw met Belvédère obligatiehouders, fondsen en andere pioniers, 
om het innovatieve plan van een Community Depotprogramma mogelijk te maken.
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A. 
TOELICHTING OP PRESTATIERASTER 
EN DE KENGETALLEN BEZOEK
In 2021 waren we vanwege de lockdown dicht van 1 januari 
tot 1 juni. Daarna konden we weer open, echter uiterlijk tot 20 
uur en tot max. 35 personen (in verband met aantal beschik-
bare meters) én met de nodige maatregelen als een corona-
toegangsbewijs. Uiteindelijk ging alles vanaf 19 december 
opnieuw in lockdown. Een moeilijk jaar, totaal 184 dagen 
open voor live ontmoetingen, met de nodige corona restric-
ties. Kortom (gemiddeld) tussen 11 en 17 uur open, maakt 
een totaal van 1104 uren.
Qua bezoekers tellen we 11.603 waarvan 1274 betalende 
bezoekers via ons registratiesysteem, in het Verhalenhuis 
zelf (vergelijk in 2019 bijna 25.000 bezoekers). We tellen de 
bezoekers op locaties, zoals in Space 101 en in het Verhalen-
huis op school, maar ook de kijkers via de livestream hierin 
niet mee.

B.
TOELICHTING OP BEDRIJFSVOERING 
EN MARKETING/COMMUNICATIE
Financieel gezien kon het wegvallen van de eigen inkomsten-
stroom opgevangen worden met de verschillende steunmaat-
regelen, waarbij de Corona-Noodsteun van de Gemeente 
Rotterdam een heel belangrijke was. Doel was om alle ma-
kers (zzp’ers) te blijven betalen en het werk zo veel mogelijk 
doorgang te laten vinden. Qua organisatie veranderde weinig 
ten opzichte van de stand op 31 december 2020.

Qua communicatie blijft relatiebeheer het speerpunt binnen 
de organisatie van het Verhalenhuis. Door het (blijvend) be-
trekken van makers, verbinders en sleutelfiguren wordt vooraf 
gewaarborgd dat activiteiten ook worden bezocht door de 
diverse doelgroepen. Door de voortdurende samenwerkingen 
en betrokkenheid – juist ook in coronatijden - ontstaat een 
heel eigen Belvédère community. De verschillende gemeen-
schappen nemen de activiteiten mee in hun eigen kanalen 
en media; het is vooral continue de vraag hoe iedereen te 
faciliteren en te bedienen. 
In 2021 kon de belangrijke mond-tot-mond reclame minder 
opgeld doen door de lockdowns, maar werd de band met de 
betrokken sleutelfiguren en makers intenser.. De livestrea-
ming en andere alternatieve activiteiten maakten dat de 
agenda gevuld bleef en de contacten op die manier onder-
houden.  Qua media was er landelijk aandacht in de dagbla-
den voor de exposities en internationaal is er online aandacht 
voor de Verhalenhuizen die worden ontwikkeld in Syrië en 
Suriname. 

C. 
TOELICHTING OP DE GOVERNANCE
In 2021 vergaderde het bestuur zes maal, waarvan drie maal 
via een zoomverbinding. In april werd er afscheid genomen 
van de drie bestuursleden van het eerste uur en werden twee 
nieuwe bestuursleden benoemd. Aan de orde kwamen steeds 
de ontwikkelingen met betrekking tot covid en de financiële 
gevolgen daarvan.  
In de vergaderingen werd steeds geanalyseerd of er risico’s 

waren en voor zover mogelijk werden daar dan maatregelen 
voor getroffen. Het beleid om risico’s voor de continuïteit van 
de organisatie adequaat te monitoren is vastgelegd in het 
bestuursreglement.

Het Verhalenhuis hanteert zowel de Fair-Practice- Code als 
de Code Diversiteit en Inclusie, waar het de aanname van 
medewerkers en vrijwilligers betreft. Als interne code worden 
de uitgangspunten gehanteerd: gastvrij, persoonlijk, positief 
en inspirerend. Zo is ook in het programma de code Diver-
siteit en Inclusie duidelijk zichtbaar. Als Vertrouwenspersoon 
functioneert de voorzitter van het bestuur.
Het beloningsbeleid is gebaseerd op de “Richtlijn functie- en 
loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst”; 
voor zover het inhuur van ZZP’ers betreft worden de uurta-
rieven daarvan afgeleid. De bestuursleden ontvangen geen 
honorering voor hun werkzaamheden. De aanstelling van 
de leidinggevenden is voor onbepaalde tijd. In de laatste 
bestuursvergadering is ook de veranderende wetgeving met 
betrekking tot de WBTR aan de orde geweest en is opdracht 
gegeven aan de notaris om de consequenties in kaart te bren-
gen; zijn rapportage wordt verwacht voor de eerstkomende 
bestuursvergadering en zal dan tot besluiten leiden.

D. 
TOELICHTING OP DE FINANCIËN
De jaarrekening en het jaarverslag werden vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 21 maart 2022.

TOELICHTING OP DE EISEN CULTUURPLAN



PARTNERS DIE HET VERHALENHUIS MET HUN VRIJWILLIGE INZET HEBBEN ONDERSTEUND IN 2021: 
Ben Hendriksen, Joke Steenbergen, Nicole Stiemer, Anne Opmeer van de Griek, Anneke de Jong, Caroline Pieterse, Astrid Steijger, Atske 
Warnaar, Leo van Leeuwen, Leo Stello, Jeanne van Bommel, Bert van Bommel, Susan Dekker, Thea van der Meer, Rince de Jong, Marlies du 
Mosch, Anja Brand, Ellen Zee , Hevien Dahly, Irmak Sencan, Ada Velthoven, Nel Malherbe, Hanny Zeeuw, Loes van Dongen, Cor Teensma, 
Shama Hanoeman, Gertie Maarschalkerwaard, Paola Marchesi, Leni Kalle, Fieke Mol, Zain Saraydeen, Roosmarie Aelmans, Annet De Mulder, 
Rik van Peperstraten, Coby Glimmerveen, Anne Beeksma, Meta van der Starren, Kate Clarke, Josje Stoel, Tonia Mulder - De Rijder, Stien 
Kloos-Bontje, Hannie de Vroed, Antoinette van Hattem, Tjefoe Tchang, Gerda Tchang van Londen, Sylvia Lie, Sandra Kortekaas, Hua Mei 
Yang, Lai Kuen Mok, Poh Choo Ong-Lam, Shuzhen Li, Hui Fen Zhu, Yin Kohar, Aster Tesfai, Anamarie Christiaan, Eunice Wilkerson, Muzeyyen 
Özkan, Randa Eltery Mourad, Joany Muskiet, Jackeline Baillon, Faten Kiwan, Deborra Carrizo, Aleksandra Kagiorgi, Ellen Westgeest, Marion 
Hennink, Jhathavi Selliya, Sidrynouschka Gosepa, Petra de Reus, Cor Boon, Colin Mcclure, Jim Tsang, Henk Oudshoorn, Steliko Kokkinos, 
Sifra Dasberg, Zainab Dahly, Cor van Hoof, Jenny Tsao, Anne May de Bruyn Prince, Myriam Eigenraam, Archell Thompson, Joop Reijngoud, 
Peaceley Ntwari, Stelios Kokkinos, Ingrid van der Hoeven, Ingrid Lentz, Mieke van der Klauw, Lizzy Schreijer, Lena Evora, Sonya Dias, 
Joran Koster, Adnan Alaoda, Theo Huijgens, Joz Knoop, Mosab Anzo, Meroen Klarenbeek, Constance van Duinen, Jan de Heer, Saul Silva 
Monteiro, Jinai Looi, Brigitte Doest, Yaruceh Bravo, Betlem Taravilla, Donovan Liauw, Nicole Koppejan, Ana Hartog, Stijn Kemper, Erik Post, 
Laura Schalkwijk, Marije Ruijter, Fenmei Hu, Ishmail Kamara, Bader Atem, Esseline van de Sande, Rosh Abdelfatah, Juan Heinsohn Huala, 
Kaldon Akhyl, Jan Hoogenboezem, Senait Yohannes, Savanna van der Meij, Els Desmet, Loes Sarlet, Cor Lieverst, Ellen Hiep, Frans Smit,  
Isabella Spaans, Nico Spaans, Frans Poortman, Gabby Bakker, Andreas Suntrop, Ken Gould, Frank van Gelderen, Tineke Molendijk, Linda 
Malherbe, Alexandra van Dongen, Ruud Krooswijk, Betty Exaltus, Dik Kreuk, Isa Selliya, Anna Boon, Yasotha Kumasasamy, Peter Peterse, 
Noortje Trompper, Napsia Rolobessy, Kamen Vladimirov, Danail Angelow, Peter Klijsen, Temi Akinwole, Hamed Ahmadi, Mojde Radankoupaei, 
Petra Smulders, Carla Tjon, Chris de Jong, Herman Meijer, Jannelieke Aalstein, Petra Rutten, Ariette Kasbergen, Leo van Beerden, Marciano 
Daans, Alice Fortes, Ineke van Vliet, Karel en Corrie Jolink, Nadja Polman, Floortje Derks, Anahid Darwish, Marjan Timmers, Anneliese 
Piepers, Renske Venstra, Kong Wah Choy, Peter en Lia Yin, Nicole Bakker, Yock Ying Liou, Tak Pin Lam, Wei Tong, Eva Langstraat, Fee Arnold, 
Jowan de Haan, Abdullah Tezcan, Kaire Guthan, Hans Abelman, Marit Shalem, Arthi Gadjri, Chu Chu Zelek, Majed Saraydeen, David Zee, 
Sofie Xie, Adison dos Reis, Jana Beranová, Aad Romijn, Cindy Tang, Siu Cheung. Jan Wagenaar, Roland Bonte, Gernas Haj Shekhmous, Alaa 
Abdulfatah, Jan en Ans Oudenaarden, Tineke de Lange, Dima Mousa, Nghia Ha Do, Dennis Tran, Wim Goeman, Bobi Vladimirova, Nazanin 
Hedayati, Aysel Kaya, Manuela Goncalves, Chiquino & Ninny Duarte Lopes, Debora Carrizo, Uliana Bun, Shushan Evojan, Sylvia MacKenzie, 
Habibi Karimi, Sanne Donders, Betty Zsiga, Gele Hailu, Jhanet Marcani, Grace Rosette, Ana Paula da Cruz, Anna Paula de Menezes, Annie 
Kakazianni, Vicky Christidou, Yasotha Kumarasamy, Anita Abaisa, Tenny Tenzer, Zorica Majic, Enes Smdi, Julie Ng, In-soo Radstake, Edjo 
Frank, Melany en Louisa Soares, Jorge Lizardo, Maryana Golovchenko, Efrat Zehavi, Ruby en Conny Kamerbeek, Tanneke Barendregt, 
Godelina Ndimu, Nikita van Hoogstraten, Tommy Soares, Sean Nguyen, Suleyman Mohamed, Roos Volkers, Fatou Fofana, 

ORGANISATIE   
Stichting Verhalenhuis Belvédère telt per 31 december 2021 6,5 fte (via 8) 
medewerkers in vaste dienst. 
De directie wordt gevoerd door de drie initiatiefnemers/zzp’ers met een 
bestuur dat bestaat uit 5 leden.

BESTUUR

Jannelieke Aalstein, voorzitter - bestuurskundige, eigenaar Miss Aalstein, 
moderatie, management & consultancy. Voorzitter raad van toezicht Women 
Connected, lid raad van commissarissen bij de Rabobank Rotterdam, lid 
raad van toezicht Sinfonia, ambassadeur stichting Nieuw Thuis Rotterdam. 
Voormalig directeur bij ActionAid Nederland en (adjunct)directeur Rotterdam 
Partners.
Johan Schudde, penningmeester. Inhoudelijk financieel specialist, 
bedrijfseconomoom en registeraccountant. Directeur-bestuurder HW 
Wonen, lid Strategisch Klankbordgroep Financiën Aedes, lid NBA Stuurgroep 
Woningcorporaties.
Marciano Daans - Bestuurskundige en bedrijfsstrateeg, werkt als 
zelfstandig adviseur, producent en moderator. Oprichter van een radiozender 
voor black music en Caribische muziek.
Alice Fortes - Ondernemer en projectmanager in communicatie, 
evenementen en stadsontwikkeling met expertise op het gebied van 
diversiteit.
Petra Rutten - directeur Wonen bij Frame Vastgoed. Als bestuurder 
betrokken bij Van der Leeuwkring.

TEAM

Directie / (artistieke) leiding / initiatiefnemers (zzp)
Linda Malherbe (tentoonstellingen & projecten)
Els Desmet (debat & projecten)
Joop Reijngoud (fotografie & projecten)

(Mede)ontwikkelaars (zzp)
Laura Schalkwijk (oral history/verhalen & redactie), 
Fenmei Hu (Space 101/Aziatische community), 
Joran Koster (onderwijs), Stijn Kemper (assistent curator), 
Chris de Jong (zakelijke begeleiding), 
Josje Stoel (strategie & fondswerving) 
en Adison dos Reis, Nevill Mitchell, Ishmaïl Kamara, 
Lena Evora, Archell Thompson, Esseline van de Sande.

Ondersteund door het Belvédère team:
Events & verhuur: Myriam Eigenraam, Marije Ruijter
Vrijwilligerscoördinatie: Anne May de Bruyn Prince
Office & administratie: Jenny Tsao
Huishoudelijke zaken & faciliteiten: Peter Klijsen, 
Meroen Klarenbeek
Floormanagers: Paola Marchesi, Anja Brand
Assistentie productie/floormanagers: Jathavi Selliya, 
Zainab Dahly
Relatiebeheer & social media: Saskia Möhlmann
Grafische vormgeving: Cor van Hoof (Bureau 404)

PARTNERS CQ OPDRACHTGEVERS

Gemeente Rotterdam, Mondriaan Fonds, RCE Rijksdienst 
v/h Cultureel Erfgoed, Stichting DOEN, Cultuurparticipatie 
Fonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Belvédère’s 
Bende van de Zwarte Hand (particuliere obligatiehouders), 
Beurs Notaris en Deltaport Donatiefonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Elise Mathilde Fonds, Van der Mandele 
Stichting, Corona Kickstart Cultuurfonds, bureau 
Monumenten Rotterdam, Erfgoedhuis Zuid-Holland, 
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Letterenfonds, 
Erfgoedcoalitie 010, Stichting Opzoomermee, Woonstad 
Rotterdam, FENIX, stichting Loods24, stichting Sobibor, 
stichting Derkzen van Angeren, stichting Henkes,. Music 
Matters, SAA, stichting Zona Franca, Stichting Werklicht, 
Poetry International, North Sea Round Town, Arab Film 
Festival Rotterdam, RCNY, stichting Lemat, stichting 
Bruggenbouwers, ICORN.

Partners ontwikkeling Volkskeukenstudio:
Rabobank Foundation, Job Dura Fonds, 
Stichting Ondernemersbelangen Rotterdam, 
Stichting Swart-van Essen, VSB fonds, Kansfonds.
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