Stichting Rotterdamse Salon
Jaarverslag 2015
In 2009 is het 18e eeuwse pand van Stadsherstel omgedoopt tot ‘de Rotterdamse Salon’
om zo recht te doen aan de allure van het Koopmanshuis met haar prachtige Koopmanskamer. Dit is de start up van initiatiefneemster en bewoonster Anja Berkelaar. De Stichting
Rotterdamse Salon is op 01-02-2012 opgericht met de volgende statutaire doelstellingen:
a. het bevorderen van het onderhoud van het pand aan de Rechter Rottekade 407 te Rotterdam;
b. het ondersteunen van projecten die bijdragen tot bevorderen van de kennis van de
historie van het Koopmanshuis doormiddel van het organiseren van bijeenkomsten, presentaties en activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
c. zowel de functie van het pand lokaal, nationaal en internationaal met projecten ondersteunen.
d. de stichting beoogt niet het maken van winst.
Het bestuur bestond tot 1/2/16 uit Fleur Groenendijk als voorzitter, Guus de Wit als penningmeester en David Dooghe als algemeen bestuurslid. Per 1/2/16 werd Guus de Wit
voorzitter, trad Fleur Groenendijk terug en schoven als algemene bestuursleden aan Wilma Franchimon (Codarts) en Jaco Belder (Nauta Dutilh). Begin 2016 werd een bestuursreglement vastgesteld waarin is vastgelegd dat het bestuur de Cultural Governance code
hanteert. Tevens staan hierin de profielschetsen, taakverdeling met rooster van aftreden
en nevenfuncties vastgelegd.
Jaarlijks wordt verslag gedaan van de activiteiten en met de jaarrekening wordt de financiële verantwoording afgelegd. Voor belangstellenden is de jaarrekening bij de stichting
opvraagbaar. Het jaarprogramma van de Stichting wordt met een jaarlijks wisselende
adviesgroep besproken.
De Rotterdamse Salon werkt met Anja Berkelaar als projectleider/gastvrouw, vaste koks
Katrien van der Eerden en Francois Steenhuis en 3 vrijwilligsters in de bediening.
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Programma vanuit
Rotterdamse Salon

Fado tot zijn recht te laten komen. Vanzelfsprekend werkte de Salon daaraan mee! Magda
Mendes en haar gitarist Ward Veenstra presenteren traditionele Fado’s en eigen composities op
een indringende en delicate manier. Een zoektocht naar de grenzen van de fado: ‘hoe klein
kunnen we het maken zonder dat de muziek de
essentie verliest?’ Ze laat zich inspireren door
de muziek en verhalen uit haar geboortedorp,
het platteland, een rustige levensstijl van echte
mensen, de verdwijnende cultuur in een tijdperk
van verstedelijking. Het trok een jong publiek.
De Fado is herhaald met de 24 uur Cultuur
tijdens de Open Monumentendagen.

Wat is een Salon? In de 17e en 18e eeuw was
het vrouwen verboden om naar de universiteit
te gaan. Om goed op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen in stad en land organiseerden
interessante en bekwame dames – madame Staël
als grote voorbeeld (1766 -1814) – Salons, dit
met de intentie ‘Either to please or to educate”….. Ter Lering ende Vermaak… dat maakte
Salonnières interdisciplinaire netwerkers avant
la lettre. Zij nodigden interessante personen
vanuit wetenschap, kunst, bedrijfsleven en politiek uit. Bezoekers lieten zich culinair en cultureel inspireren, innovatie en het vrije gedachtengoed zorgden voor een Enlightment-klimaat.
Anno 2015 tracht de Rotterdamse Salon eenzelfde gevoel te bewerkstelligen bij de cultureel
geïnteresseerde stadse alleseters in Rotterdam.
De eigen programmering in 2015 van de Salon
omvatte:
- boekbesprekingen met het Biographisch Genootschap
- deelname aan Hofpleintheater 14 mei voorstelling
- deelname aan de Fado Silencio Tour
- deelname aan de Open Monumentendagen
Toelichting programma onderdelen:
Het Biografisch Genootschap is een open gezelschap en richt zich op autobiografische literatuur van beroemde en/of beruchte personen. De
belangstelling van de leden is literair, historisch
of psychologisch van aard; of natuurlijk een
combinatie. Een ieder die het leuk vindt, kan
meedoen. Gelezen zijn: Simone de Beauvoir,
Christoffel Plantijn, Carl Jung en WF Hermans.

Gesubsidieerd
programma
De deelgemeente Noord stelde in eerdere jaren
de openstelling voor de buurt en de stad op
prijs, hetgeen in 2015 door de gebiedscommissie Noord is overgenomen. Kleinschaligheid
hoort bij de Rotterdamse Salon en de subsidie
maakt dergelijke programma’s voor huiskamervoorstellingen, kleine gezelschappen met fantastische sprekers en kunstenaars mogelijk.
Foto ODE

Met Salonnen is het volgende gevarieerde programma gepresenteerd:
- De Scherpe Blik met thema Bijtende Humor
en Familieperikelen
- Marcel Speet met een art performance tijdens
de Open Monumenten Dagen
- Lezingen van Martijn Aslander en Hugo
Bongers
- Muziek met Liedjes om te janken van Julie
Scott en Maaike Peterse
- Stoute vrouwen diner met lezing over Salonnières van Nora Schadee

Toelichting programma onderdelen:
De analyses van Jos van der Burg zijn een feest
om naar te luisteren, scherpen de blik omdat de
context van de film geduid wordt, maken het
thema subtiel helder. In een besloten gezelschap
kijken we de film. Na afloop is er diepgaande
discussie over thema / film/ het leven, gelardeerd met privéverhalen. Een fijn gezelschap,
fijne avonden!
Tijdens de Open Monumentendagen heeft
Marcel Speet een art performance gegeven in de
tuin. De ervaring van een kleidoop is benauwend en bevrijdend tegelijkertijd. Deelnemers
ervaren angst, bespotting, vreugde en ontlading.
Het was memorabel voor zowel bezoekers als
deelnemers. Daarnaast is zeker aan 30 groepen
in wisselende samenstelling het verhaal van het
Koopmanshuis verteld.
Martijn betoogt dat de Technologie juist Bottom
Up Samenwerken mogelijk maakt. Dat Top
Down willen sturen achterhaald is. We leven in
een Nieuwe Renaissance, de interconnectiviteit maakt zulke slimme constructen mogelijk,
we moeten veel meer organisch leren. Leren
van elkaar, internationaal. Niet alleen denken
in termen van geld, maar meer in middelen,
transacties. Inzet van ‘personal knowledge’. Het
netwerk van gunnen & vertrouwen.
Hugo laat zien dat er Geen Grande Plan voor de
Kunsten was bij de Wederopbouw van de Stad.
De landelijke strijd met Amsterdam, wel of niet
eigen gezelschappen?! Rotterdam beweegt zich
richting verticale cultuurspreiding, natuurlijk
heeft die differentiatie ook tot nodeloze podiaversnippering geleid. Hij gaf een inkijkje in de
Rotterdamse Bouwwoede: Doelen, Maritiem,
Luxor, NAI, Kunsthal etc. Thans maakt hij zich
zorgen over de ‘festivalkoorts’ (festivals kan-

Op 14 mei 2015 is het precies 75 jaar geleden
dat het bombardement op Rotterdam heeft
plaatsgevonden. Hofplein Theater Rotterdam
maakte in dit kader de voorstelling ‘14 mei
1940 om ongeveer half twee’, een locatievoorstelling langs de brandgrens van Rotterdam.
Op verschillende historische plekken – waaronder het Koopmanshuis - in de stad vertellen
jongeren het verhaal van toen. De voorstelling is
gemaakt op basis van interviews die de spelers
hebben afgenomen met mensen die de oorlog
hebben meegemaakt. 670 bezoekers zagen het
pand en het verhaal van diefstal na de brand in
levende lijve. Juist bij het Koopmanshuis aan de
brandgrens, het historische pand dat de oorlog
overleefd heeft.
De Fado Silencio Tour met Magda Mendez en
Ward Veenstra zochten speciale locaties om de
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nibaliseren de podia) of dat Kunst nu Welzijn
is? Of juist de Economie stimuleert? Of juist het
internationale en multiculturele karakter van de
Stad stimuleert?
Liedjes om te janken:
Deze Ode aan de Melancholie – tragische nummers van Bowie, Fink, Buckley etc – van Julie
Scott en Maaike Peterse, kwam aan! Alle zielenroerselen, kwetsuren kwamen via chello, zang
en gitaar aan bij het tot tranen bewogen publiek.
Het Stoute Vrouwen Diner!
Als Rotterdamse Salon kan men natuurlijk niet
genoeg krijgen van 18e eeuws Frans eten, een
lezing over Salonnières uit de Franse tijd en
dan een fantastisch gezelschap! Het was een
genotzalige avond, met dank aan superdames als
Katrien van der Eerden en Nora Schadee!

Besloten gezelschappen

Vooruitblik naar 2016

Last but not least exploiteert de Rotterdamse
Salon de Koopmanskamer commercieel en weet
zowel besloten gezelschappen uit de profit als
de non profit sector te bereiken.
o.a. In 2015 waren dat:
- Dress for Succes
- Learning Stone
- Arab Festival 2x
- Hofplein theater borrel
- Rotary District vergadering
- Rotary regio vergadering
- 18e eeuws verjaardagsdiner C. den Brinker
- Gebiedscommissie Noord
- Ambtenaren leergang
- Gemeente Dordrecht
- Stadsbeheer Rotterdam –teamdag.

2015 was een energierijk jaar voor de Salon,
in de zin dat het salonconcept verder werd
uitgebouwd, er meer bezoekers werden getrokken en - hoewel de salon beperkte financiële
middelen heeft - deze net toereikend waren om
kosten en inspanningen te rechtvaardigen. Voor
2016 rekenen we op een verdere uitbouw van de
activiteiten.

Foto ODE

Salon d’Affaires du Nord
Naast de culinaire en culturele programmering,
biedt de Salon ook ruimte voor het lokale maatschappelijke gesprek. De Rotterdamse Salon
heeft eind 2012 een competitie gewonnen en is
als locatie uitverkoren waarin op ontspannen,
niet grootschalige wijze kon worden genetwerkt,
met een goed gesprek in een historische setting. Het basisrecept was: van, voor, door DG
Noord. Het plan was om de Salon d’Affaires du
Nord in te zetten als een ondernemend middel
om reële kennis op te doen en respectievelijk te
maken. Ideeën van ondernemers te koppelen aan
expertise en/of investeerders, dit gestimuleerd
door verrassende catering in een fantastische
setting.

ontbeert niet aan flexibiliteit, verbeeldingskracht
of eigenzinnigheid.
Vanaf 2016 wordt het consulteren over de strategie in een breder gezelschap vormgegeven en
is de Raad van Advies meer bottom up. Expliciet worden er experts uitgenodigd om mee te
denken!

Voor de mensen die vóór de Salon zijn is er het
Liefhebberschap ontwikkeld. Voor 25 euro ex
BTW levert dit een aantal voordelen op.

De Pop-up-programmering van de Opera is aan
Picnic Island II aangeboden, opdat een breder
publiek kan genieten van de Rotterdamse Salon
programmering en een sfeer van Edinburgfestival zal ontstaan.

De vernieuwde website is op 1/2/16 in de
lucht. Dank aan Ariënne Boelens, voor haar
inspanningen! We verwachten via de website
een hoger bezoekersaantal voor meer activiteiten te behalen. De website is op het moment
naast www.rotterdamsesalon.nl ook via www.
vergaderlocaties.nl en www.deskbookers.com
bereikbaar.

De Salon zoekt financiële ruimte en zekerheid
voor haar kleinschalige initiatieven, wil het publiek kennen, en het directe contact met de doelgroep verder uitbouwen. Alleen door continue
ontplooiing kan de Salon zich verder ontwikkelen en doet dit door actief samen te werken met
en door aansluiting bij gevestigde instellingen in
het gebied Noord en Centrum te zoeken.

Voor structurele ondersteuning hebben we subsidie aangevraagd voor de periode 2017-2010
via het Cultuur Plan. Deze is afgewezen, we
gaan nu voor 2 jarige subsidies.

De ambities plannen in de tijd als volgt:
2017: Open source programmering + Salon
Education verder ontwikkelen
2018: Try outs in samenwerking met Codarts
2019: Meer samenwerking met Rotterdam Partners, op zoek naar meer internationale gezelschappen en meer besloten gezelschappen
2020: Aanlegplaats in de Rotte, vlak voor de
Rechter Rottekade 407.

De Rotterdamse Salon is zichtbaar, heeft een
wijkgerichte aanpak, werkt samen met culturele ondernemers, toont ondernemerschap en
inhoudelijke kwaliteit is het levenselixer. Het

Vanuit deze sessie is de denktank Zwartjanstraat ontstaan. De mensen van het eerste uur
zijn: Henk Raats (> 40 jaar ondernemer Zwartjanstraat), Robin von Weiler (initiatiefnemer
Meent), Luuk de Boer (United Architects),
Erwin Kerkhoff (projectontwikkelaar), Simone
van de Berg (ondernemer Zwartjan) en Anja
Berkelaar (notulist en projectleider). In een later
stadium zijn aangesloten: Hendrik van de Zwan
(vastgoed Intrahof), Annemiek van Ravens
(economie DG Noord) en Robin Dijkgraaf (HD
projectrealisatie/ ontwikkelaar Tuin van Noord).
De denktank-bijeenkomsten vonden bijna maandelijks plaats.
De resultaten van de Salon d’Affaires du Nord
zijn goed: de denktank brengt het veld in beweging. Voor 2015 kan op conto van de denktank
de vastgoedbijeenkomst in de Rotterdamse
Salon geschreven worden. Dit was op 4 juni
2015 met Hamit Karakus in samenwerking met
de St. Noorderboulevard en diverse eigenaars
van de panden in de Zwartjanstraat en Noordmolenstraat.
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Activiteitenoverzicht
In 2015 zijn in de Koopmanskamer 30 evenementen georganiseerd, met in zijn totaliteit
1.290 bezoekers die zich hebben laten inspireren
door de 25m2 tellende historisch-monumentale
ruimte en de gastvrijheid van de Rotterdamse
Salon. Maximaal kunnen er 25 mensen in de
Koopmanskamer, daarmee is het getal 1290 op
zijn zachtst gezegd merkwaardig! De absolute
bezoekersmagneet was het meedoen van het
Koopmanshuis als locatietheater van het Hofplein met de voorstelling “14 mei om ongeveer
half twee”, 5 dagen in mei 2015. 670 bezoekers
zagen het pand en het verhaal van diefstal na de
brand in levende lijve, dat gespeeld werd vanuit
de Koopmanskamer en vóór het huis. Deze
voorstelling werd gespeeld door jonge mensen
en trok ook een jonge doelgroep. Wederom waren de Open Monumentendagen in het weekend
van 13/14 September 2015 een topevenement
met een kleine 300 bezoekers over de vloer.
Voor 2015 liep 75 % van de bezoekers dan ook
via de eigen vrijwillige programmering (zeker
door de OM-dagen en het Hofpleintheater!),
12% komt voor de kleinschalige, gesubsidieerde
bijeenkomsten en 13% wordt aangetrokken
via de verhuur-exploitatie. Het aantal malen
verhuur aan externen daalde lichtjes van 13 naar
12 maal.
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