


‘Verhalen geven 
betekenis aan onze eigen tijd, 
aan de stad van nu’
Burgemeester Aboutaleb tijdens Open Joodse Huizen 
in Verhalenhuis Belvédère



Verhalenhuis Belvédère is het eerste 
Verhalenhuis van Nederland. We maken 
de persoonlijke verhalen van mensen en 
gemeenschappen in de stad zichtbaar en 
creëren ontmoetingen. Hiertoe ontwerpen we 
nieuwe, hedendaagse vormen van vertelkunst 
en werken met groepsportretten, familiealbums, 
een verhalenkeet, luistervoorstellingen, een 
huismuseum, stadstoers, een gastenverblijf en 
eet- en ontmoetprogramma’s als de Volkskeuken. 
De vorm is telkens anders, de werkwijze altijd 
hetzelfde: gastvrij, positief en persoonlijk. 

Met het Verhalenhuis willen wij bijdragen aan 
een meer betrokken stad en samenleving.

Een stedelijke verbindingsplek met drie 
kernactiviteiten: 

• Persoonlijke (migratie)verhalen van 
Rotterdammers verzamelen en ontsluiten 
(verbinden immaterieel en materieel erfgoed);

• Participatie van Rotterdammers en met name 
mensen en groepen die normaalgesproken 
niet snel in aanraking komen met het culturele 
aanbod in de stad; 

• Verhalen van de wijk Katendrecht verzamelen 
en ontsluiten voor bewoners en bezoekers.
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Onze doelgroep bestaat uit Rotterdammers 
van nu die hun wortels over de hele wereld 
hebben.

We werken in alle straten en wijken in de 
stad, met een thuisbasis in de Rotterdamse 
wijk Katendrecht:

• een markant gebouw anno 1894 

• met een roemruchte geschiedenis,  
   het was ooit: 

 - grandcafé
 - jazzclub
 - bioscoop
 - worstelarena
 - Griekse nachtclub en restaurant
 - onderduikadres
 - kunstenaarswoning en -atelier
 - wijkmuseum 

• (her)ontwikkeld op de genius loci, de geest 
van de plek

• nu een nieuwe ontmoetingsplaats: tussen 
bewoners en bezoekers van ver en dichtbij, 
tussen heden, verleden en toekomst

 





‘De kracht van het Rotterdamse 
Katendrecht is de vernieuwing maar 
in de context van een roemruchte 
historie. Daarom wil ik via mijn 
Belvédère Obligaties bijdragen aan 
het Verhalenhuis.’ Peter van der Gugten



 In 2014 kreeg Verhalenhuis Belvédère het traditionele Monumenten-
schildje van Historisch Genootschap Roterodamum uitgereikt. Het schildje 

is bestemd voor de eigenaar of gebruiker van een monumentaal pand in 
Rotterdam dat met meer dan gewone moeite is gered, gerenoveerd en zo 

veel mogelijk in oorspronkelijke staat en stijl is hersteld.

 >



‘Verhalenhuis 
Belvédère verbindt 
heden en verleden, 
organiseert mooie 
ontmoetingen en 
voegt waarde toe 
aan Katendrecht 
en Rotterdam. Het 
is een prachtig 
voorbeeld van 
innovatief sociaal 
ondernemerschap 
van betrokken 
Rotterdammers.’
Jenny Vermeeren

Fact Sheet 
Kenmerken

- historisch gebouw (anno 1894) 
met 4 verdiepingen 

- casco opgeknapt gekocht (als 
stichting) 

- binnen stap voor stap 
renoveren & inrichten

- intussen programmeren van 
het verhalenhuis

- vrijdag t/m zondag open voor 
publiek van 11 - 18 uur (entree 
gratis) en wanneer de deur 
open staat

- een activiteitenagenda 
per maand www.
verhalenhuisbelvedere.nl

- verhuur voor groepen en 
evenementen: diverse 
(inspirerende) ruimtes met 
verhalen, toers, presentaties 
en eten

- een volkskeuken als hart van 
het huis

- deuren zijn tijdens verbouwen 
alvast open voor publiek sinds 
9 oktober 2013
 
Per 31.12.2018:
22.475 bezoekers per jaar

Op de hOOgte blijven? 
Volg Belvédère op de sociale 
media en meld u graag aan 
voor de (tweewekelijkse) 
nieuwsbrief via www.
verhalenhuisbelvedere.nl!



  

‘Ik werd er heel vrolijk van na al dat 
media-getob over de veelkleurige 
maatschappij nu ineens de verhalen 
van de mensen zelf te kunnen horen 
op een zo inspirerende plek in 
Katendrecht, waar ontmoetingen en 
kennismaken gewoon ontspannen 
kunnen plaats vinden. En dan 
ook nog de plek Belvédère zelf. 
Het ontroerende verleden, de vele 
reddingen van het gebouw en de 
bevlogenheid van de bedenkers 
van het Verhalenhuis’ Wytze Patijn 



Het Verhalenhuis is volop in ontwikkeling, 
mede dankzij de steun van de vele vrijwilligers, 
obligatiehouders, fondsen en stichtingen, 
zaalhuurders, samenwerkingspartners en andere 
betrokkenen. 
Om de verdere aanschaf, verbouwing en 
inrichting van het pand, evenals de uiteenlopende 
programma’s en activiteiten te kunnen realiseren 
zijn we op zoek naar mensen die Verhalenhuis 
Belvédère een warm hart toedragen en die 
betrokken willen worden!

Benieuwd hoe u kunt bijdragen? Lees dan 
graag verder en/of neem contact met ons op! 
  



‘Elke keer 
dat ik het 
Verhalenhuis 
Belvédère 
bezoek ben 
ik onder de 
indruk. Een 
klein stukje 
van dat 
prachtige, 
bijzondere 
Verhalenhuis 
mag ik zelfs 
‘in bezit’ 
hebben 
door mijn 
Obligatie.’
Korrie Louwes 



De (internationaal) bekende kunstenaar Wally Elenbaas (1912-2008) woonde 
en werkte samen met zijn Joodse vrouw Esther Hartog (1905-1998), van 
1944 tot aan zijn overlijden in 2008, op de bovenste verdiepingen van 
het Belvédère-pand aan de Rechthuislaan. In zijn huis lag een enveloppe 
beschreven in zijn handschrift: ‘Aan de Bende van de Zwarte Hand’. In zijn 
geest hebben we de pioniersgroep die de obligatiehouders van Belvédère 
samen vormen, ook ‘Belvédère’s Bende van de Zwarte Hand’ genoemd. Wij 
houden de ‘Bende-leden’ graag regelmatig op de hoogte van alle nieuwe 
ontwikkelingen en activiteiten.
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‘Bij mijn vertrek als corporatie-
bestuurder uit Rotterdam zocht 
ik naar mogelijkheden om mijn 
persoonlijke binding met de 
stad vast te houden. Verhalenhuis 
Rotterdam was daar wat mij betreft 
een fantastische mogelijkheid
voor.’Margriet Drijver 



De Bende van de Zwarte Hand bestaat uit een 
groeiende groep particulieren die Verhalenhuis 
Belvédère via de innovatieve Belvédère 
Obligaties ondersteunt.

Wat houdt de 
Belvédère oBligatie in?

Als culturele ANBI is Verhalenhuis 
Belvédère geheel vrijgesteld 
van schenk- en erfbelasting. 

Iedere particuliere schenking of erfrechtelijke 
verkrijging komt dus volledig ten goede aan de 
doelstellingen van Kaap Belvédère.

De Belvédère Obligatie is een innovatieve 
en fiscaal voordelige manier van financieren 
en meedoen, een aantrekkelijke combinatie 
van lenen en schenken. Er zijn twee obligatie-
mogelijkheden. Met een Geef-obligatie van 

 2.500,- bent u gedurende vijf jaar slechts 
tussen  127,- en  245,- per jaar kwijt  
(afhankelijk van uw belastingschijf). U kunt ook 
een Leen-obligatie nemen van  5.000. Bij deze 
vorm schenkt u de rente en ontvangt u na vijf jaar 
uw leengeld retour. Voor Belvédère maakt dit hét 
grote verschil. U kunt vanzelfsprekend meerdere 
obligaties nemen.





de fiscale voordelen 
op een rij
• Bedrag: per Geef-obligatie  2.500,-
• Aflossing:  500,- per jaar. Dit bedrag wordt 
geschonken aan Stichting Monument Kaap 
Belvédère door middel van een periodieke gift. 
Deze  500,- is jaarlijks aftrekbaar en levert 
door de nieuwe Geefwet een aftrekpost op van 

 625,- (box 1). 
• Looptijd obligatie: 5 jaar
• Jaarlijks netto rente over uitstaand leningsaldo: 
4%. Over de rente bent u een fictief rendement 
van 1,2% verschuldigd (box 3). 

• Netto lasten voor u: van  127,- tot  245,- 
per jaar 

• Belvédère heeft door uw Geef-obligatie direct          
 2.500,- aan liquiditeiten beschikbaar. 

overigens
Dankzij de nieuwe regels van de Belastingdienst 
kunt u nu kiezen of u de obligatie via de 
notaris wilt vastleggen, als gratis service van
Verhalenhuis Belvédère en Beurs Notaris, of 
via een schriftelijke overeenkomst met Stichting 
Monument Kaap Belvédère (zonder notaris).
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hoe neem ik een oBligatie? 
Bel, mail of spreek ons aan. Uw contactgegevens 
én een kopie van uw identiteitsbewijs, is voldoende.

U kunt u ook laten inspireren tijdens de kwartaal-
dinerprogramma’s speciaal voor Belvédère’s 
Bende van de Zwarte Hand. 
Bestaande obligatiehouders, bestuur en notaris 
zijn dan aanwezig om u te informeren, rond 
te leiden en/of direct de (vooraf opgemaakte) 
akte mede te ondertekenen. Reserveer alvast 
een stoel aan tafel in maart, juni, september of 
december.

Een obligatie nemen, reserveren voor het 
kwartaal-diner of op een andere manier info of 
doneren?
Neem graag contact op via 010 720 0997 of 
info@verhalenhuisbelvedere.nl en vraag naar 
Myriam Eigenraam of Linda Malherbe. 
U kunt ook bijgaande kaart gebruiken en sturen 
naar Rechthuislaan 1, 3072 LB Rotterdam. We 
zien naar u uit!
  





‘Verhalen halen de geschiedenis 
heel dichtbij. Elke inwoner en 
elke immigrant brengt met zijn 
verhaal zichzelf en zijn wereld 
naar Rotterdam. Belvédère is het 
“museum” van de liefde voor het 
hier en nu en van de “pijn” van 
de menselijke reis. We zijn meer 
allemaal Rotterdammer door 
elkaars verhalen te horen en te 
delen. In Belvédère ontmoeten 
we elkaar echt.’ Joost Schrijnen



 VERHALENSTUDIO & LUISTERLOBBY

DE VOLKSKEUKEN, EET- EN ONTMOETINGSLOKAAL 

BELVÉDÈRE EXPO

BELVÉDÈRE GASTENVERBLIJF

ELENBAASHUIS MUSEUM

 VERHALENSTUDIO & LUISTERLOBBY

DE VOLKSKEUKEN, EET- EN ONTMOETINGSLOKAAL 

BELVÉDÈRE EXPO

BELVÉDÈRE GASTENVERBLIJF

ELENBAASHUIS MUSEUM



 VERHALENSTUDIO & LUISTERLOBBY

DE VOLKSKEUKEN, EET- EN ONTMOETINGSLOKAAL 

BELVÉDÈRE EXPO

BELVÉDÈRE GASTENVERBLIJF

ELENBAASHUIS MUSEUM

Door lid te worden van 
de Bende van de Zwarte 
Hand maakt u de verdere 
ontwikkeling van Verhalenhuis 
Belvédère mogelijk. U kunt 
zelf kiezen waar uw steun 
naartoe gaat:

• het monument als geheel: 
de aanschaf, het behoud, 
en de verdere inrichting van 
het monumentale pand, de 
realisatie van een stedelijke 
ontmoetingsplek

• museumwoning Elenbaas: 
de verbouwing en inrichting 
van de kunstenaarswoning, 
het erfgoed van Elenbaas en 
van Katendrecht bewaren en 
doorgeven

• Verhalenhuis-programma: 
iedere obligatie staat ook voor 
de realisatie van:

-1 verhalenkeet-montage óf
-1 volkskeukenkok (vrijwilliger) 

per jaar óf
-1 onderwijsprogramma per jaar
-2 maanden leefgeld voor de 

vluchtschrijver/gastschrijver

Waar draag 
ik aan Bij? 
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Belvédère’s eerste vluchtschrijver in het gastenverblijf 
was Adnan Alaoda (Syrië). Hij initieerde iedere maand het 
Al Rewaq programma met film, poëzie, muziek & ontmoeten.



‘Met de bijdrage van de 
Nationale Postcode Loterij 
ondersteunt Stichting DOEN 
nieuwe ontmoetingsplekken 
zoals het Verhalenhuis Kaap 
Belvédère. Het vertellen van 
persoonlijke verhalen van 
wijkbewoners, ongeacht 
leeftijd, afkomst of religie is een 
bijzondere manier om binding 
tussen mensen te creëren. Op 
deze manier kunnen en willen 
bewoners meer voor elkaar en 
hun buurt betekenen waardoor 
de buurt leefbaarder en leuker 
wordt.’ Anneke Sipkens, directeur Doen



‘Wat een prachtige en onvergetelijke 
dag! Heel veel dank voor de mooie 
plek, het heerlijke eten, de goede en 
warme sfeer en de gastvrijheid! Voor 
heel veel herhalingen en nieuwe 
ontmoetingen vatbaar!’ Marjon Cnossen



Belvédère Zaalverhuur
Belvédère is een unieke locatie voor een zakelijke 
bijeenkomst, een groepsontvangst, een persoonlijke 
viering of ander evenement. Er zijn verschillende 
ruimten beschikbaar, ieder met haar eigen verhaal, 
capaciteit en mogelijkheden, van 10 - 125 personen. 

Denk aan Verhalenhuis Belvédère voor: 
Trainingen en workshops, vergaderingen en 
inspiratiedagen, congressen en lezingen, feesten 
en reünies, radio- en tvprogramma’s, vieringen, 
herdenkingen, recepties, presentaties en evenementen.

We bieden als Verhalenhuis bovendien bij verhuur 
graag een ‘PLUS’ aan, die goed aansluit bij uw 
doelstelling, gezelschap en/of gelegenheid. Denk aan: 
• het verhaal van Belvédère ter inspiratie, over de plek 

en de wijk van vroeger tot nu
• een maaltijd (ontbijt, lunch, diner) bereid door een 

gastkok uit de Belvédère Volkskeuken
• een tentoonstelling met uw (familie- of bedrijfs)verhaal
• een rondleiding (door het gebouw, de wijk, de stad
• advies op maat ten aanzien van de invulling, vorm, 

bereik of inhoud van uw activiteit

We zijn benieuwd! 

Voor meer info, ideeën en vragen neem graag contact 
op met Myriam Eijgenraam via 010 72 00 997 of 
myriam@verhalenhuisbelvedere.nl 

 



Bestuur (onBezoldigd): 
Herman Meijer, voorzitter 
Politicus, van 1990 tot 2002 gemeente-
raadslid en wethouder te Rotterdam. In 
zijn portefeuille zat o.m. Stads- en Sociale 
vernieuwing, Monumenten- en Architectuur-
beleid, Allochtonen- en Grotestedenbeleid. 
Voormalig voorzitter Groen Links.
Petra rutten
Directeur Klant en Markt bij V an Wijnen 
Groep NV, voorm. Dir. Maatschappelijke 
Ontwikkeling bij Heijmans, Commissaris 
bij WoonInvest, bestuurslid o.a. Architec-
tuur Film Festival Rotterdam en de Van der 
Leeuwkring
Chris de Jong
Directeur STOA Raadgevend Bureau voor de 
Kunsten, als bestuurder of adviseur betrok-
ken bij o.m.  Witte de With Rotterdam, De 
Ateliers Amsterdam, Studio Peer Gorinchem
Jannelieke Aalstein
Plv. directeur (Netwerken, Marketing & 
Communicatie) bij Rotterdam Partners en 
daarnaast bestuurslid bij Vereniging Rotter-
dam Central District, en Sinfonia Rotterdam 
en lid vd Adviesraad Bestuurskunde EUR en 
de Dakendagen Rotterdam.
Fidan ekiz
Journaliste, columniste & documentaire-
maker

rAAd vAn Advies (onBezoldigd) 
Jennifer Chan 
Lid Economic Development Board Rotterdam 
(EDBR), oprichter en directeur Delta-Think 
(HK) Ltd., voormalig directeur Sinova (Rot-
terdam, Hong Kong, Shanghai)
Marien de langen
Bestuursvoorzitter Stadgenoot woningbouw-
corporatie te Amsterdam, De Vernieuwde 
Stad - platform van grootstedelijke woning-
corporaties, voormalig directeur Stedelijke 

Vernieuwing gemeente Rotterdam 
Jan Prins 
Lid Raad van Toezicht ZorgBreed, partner 
Ecorys NL, eigenaar Prins & Partners bv, 
voorzitter Raad van Commissarissen Rabo-
bank Rotterdam

initiAtieFneMers / direCtie 
linda Malherbe
Tentoonstellingen & projecten
els desmet 
Debat & projecten 
Joop reijngoud 
Fotografie & projecten 

Mede-ontwikkelaars
Fenmei Hu, stijn Kemper, Joran Koster, 
erik Post, laura schalkwijk, Josje stoel

in de uitvoering worden ziJ 
ondersteund door: 
Myriam eigenraam
Evenementen & Verhuur
Anja Brand, naziha dinsi, Paola Marchesi, 
Atske warnaar, natasa zavisa
Productie & keuken
Meroen Klarenbeek, Peter Klijsen
Gebouw & Techniek
Jenny tsao
Office ondersteuning
Anne May de Bruyn Prince
Vrijwilligersbegeleiding
Cor van Hoof (Bureau 404)
Vormgeving communicatie
en een steeds groeiende groep van vele 
(professionele) vrijwilligers. 

ook meedoen? neem dan graag contact 
met ons en we nodigen je uit voor een 
eerste kennismaking.

organisatie



Jet Bussemaker, 
Voormalig Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  ‘Het Verhalenhuis is 
  een heel mooi initiatief’



Rechthuislaan 1 • 3072 LB Rotterdam-Katendrecht.
Open voor publiek van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 18 uur en wanneer de 
deur open staat.
Info, verhuur of andere vragen? 
Bel 010 720 09 97 of mail naar: info@verhalenhuisbelvedere.nl
www.verhalenhuisbelvedere.nl

Waar Werelden in de stad elkaar ontmoeten


