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De	adviesfunctie	van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	stond	gedurende	
het	gehele	verslagjaar	in	het	teken	van	het	komende	cultuurplan.	Nadat	in	de	twee-
de	helft	van	2010	de	zgn.	monitorgesprekken	waren	gevoerd,	gesprekken	van	de	
individuele	leden	van	de	Raad	met	alle	in	het	lopende	cultuurplan	opgenomen		

instellingen,	werd	in	de	aanvang	van	2011	begonnen	met	de	tweede	belangrijke	fase	in	het	
cultuurplanproces,	het	opstellen	van	de	sectoranalyses.	Zoals	gebruikelijk	werd	het	werkterrein	
van	de	Raad	opgedeeld	in	sectoren	(musea,	beeldende	kunst,	muziek,	dans,	toneel	enzovoorts).	
Medewerkers	van	het	Bureau	van	de	Raad	deden	de	research	voor	deze	analyses	en	organiseer-
den	sectorgewijze	bijeenkomsten	met	het	gehele	Rotterdamse	veld.	De	analyses	werden	bespro-
ken	met	de	leden	van	de	Raad	en	in	één	publicatie,	Culturele staalkaart Rotterdam 2011,	
gepresenteerd	op	23	mei	2011.

	 Van	mei	tot	en	met	juli	waren	de	medewerkers	van	het	Bureau	samen	met	de	leden	van	de	Raad	
bezig	met	de	samenstelling	van	de	cultuurplan-commissies.	Deze	commissies	zijn	medio	januari	
2012	begonnen	met	de	beoordeling	van	de	beleidsplannen	van	de	culturele	instellingen.	Aan-
gezien	de	(meeste)	leden	van	de	cultuurplancommissies	voor	de	zomervakantie	van	2011	waren	
aangezocht	konden	deze	zich,	door	bezoek	en	anderszins,	ruim	een	half	jaar	oriënteren	op	de	
instellingen	die	zij	in	2012	beoordelen.

	 Gedurende	het	gehele	jaar	2011	vond	veelvuldig	overleg	plaats	met	medewerkers	van	de	dienst	
Kunst	en	Cultuur	over	het	komend	cultuurplan.	Voor	de	zomervakantie	ging	het	overleg	gro-
tendeels	over	de	beleidsvoornemens	van	de	staatssecretaris	van	Cultuur	en	de	landelijke	fond-
sen	en	de	consequenties	daarvan	voor	de	Rotterdamse	instellingen.	Na	de	zomervakantie	ging	
het	overleg	vooral	over	de	uitgangspuntennota	van	de	gemeente	zelf,	over	de	gegevens	die	de	
instellingen	zouden	moeten	aanleveren,	de	formats	waarbinnen	dit	moest	gebeuren	en	over		
de	financiële	randvoorwaarden	van	het	komend	cultuurplanadvies.	Op	11	oktober	2011	werd	
door	de	dienst	Kunst	en	Cultuur	en	de	Raad	een	gezamenlijke	informatiebijeenkomst	voor	het	
gehele	veld	georganiseerd	in	de	aula	van	het	Nederlands	Architectuurinstituut.	Voorts	werd	
overleg	gepleegd	met	een	gemeenteraadslid	dat	een	voorstel	indiende	voor	een	specifieke	vorm	
van	meten	van	de	cultuurplanaanvragen.	Een	en	ander	wordt	in	het	hoofdstuk	Advies	van	dit	
jaarverslag	nader	toegelicht.

	 Ook	worden	daar	enkele	adviezen	toegelicht	die	in	het	voorjaar	van	2011	werden	uitgebracht.	
Dat	waren	er	minder	dan	gepland.	Er	waren	geen	directe	redenen	om	meer	adviezen	uit	te	
brengen.	Door	jongrrkc	werd	in	het	voorjaar	het	advies	Jongeren wijken uit?!	gepubliceerd	over	
het	aanbod	van	jongerencultuur	in	de	wijken.	In	dit	advies	zijn	onder	meer	aanbevelingen		
opgenomen	om	de	samenwerking	tussen	cultuuraanbieders	in	de	wijken	te	verbeteren	en		
jongerenwerkers	meer	affiniteit	met	kunst-	en	cultuuraanbod	bij	te	brengen.	Ook	werd	in	het	
voorjaar	het	advies	De stad in beeld - Beeld van de stad	gepubliceerd,	een	uitvoerige	evaluatie	van	
het	beleid	op	het	terrein	van	beeldende	kunst	in	de	openbare	ruimte.	Ook	werd	gedurende	het	
verslagjaar	gewerkt	aan	de	voorbereiding	van	een	in	2012	te	verschijnen	boek	over	de	inmiddels	
67-jarige	geschiedenis	van	de	Rotterdamse	Kunststichting	en	de	eerste	zeven	jaren	van	de	
Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur.

	 Voor	de	zomervakantie	stelde	de	gemeente	de	positie	van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst		
en	Cultuur	aan	de	orde.	In	de	uitgangspuntennota	schreef	het	gemeentebestuur	dat	de	Raad	
‘ranker	en	slanker’	zou	moeten	worden	en	in	een	memorandum	met	de	titel	Ranker en slanker 
reageerden	de	voorzitters	van	de	Raad	en	de	Rotterdamse	Kunststichting	op	deze	passage.		
Samen	gingen	zij	de	discussie	met	de	gemeente	aan	over	de	toekomst	van	Raad	en	stichting.		
Die	discussie	liep	geruime	tijd,	maar	in	november	werd	inhoudelijk	overeenstemming	bereikt	
over	de	functies	van	beide	organen	in	de	komende	jaren.	Ook	werd	overeenstemming	bereikt	
over	een	meerjarenbegroting	waarin	een	bezuiniging	van	30%	op	het	budget	is	verwerkt.

	 Vervolgens	kon	de	opvolgingsprocedure	voor	de	nieuwe	secretaris-directeur	ter	hand	worden	
genomen.	De	procedure	startte	in	december	maar	kon	niet	meer	in	het	verslagjaar	worden		
afgerond.

Inleiding



6

	 De	functie	debat,	ondergebracht	in	de	afdeling	genaamd	De	Unie	in	Debat,	organiseerde	tradi-
tiegetrouw	een	groot	aantal	debatten	waarbij	werd	samengewerkt	met	uiteenlopende	organisa-
ties	uit	Rotterdam	en	Nederland.	Bijzonder	was	de	organisatie	van	een	serie	bijeenkomsten	en	
debatten	onder	de	naam	Rotterdam	Elixer	(rdam elixer).	Dit	project	liep	van	september	tot	
en	met	november	en	was	georganiseerd	op	verzoek	van	de	wethouder	Sport	en	Recreatie,	Kunst	
en	Cultuur	in	het	kader	van	het	traject	‘burgerparticipatie	binnen	het	cultuurplanproces’.		
Doelgroep	waren	studenten	uit	het	Rotterdamse	hbo	en	wo	aan	wie	werd	gevraagd	te	reageren	
op	de	Rotterdamse	cultuursector.	Uitgangspunt	daarbij	was	de	vraag	naar	de	binding	van	deze	
studenten	met	de	stad	en	de	rol	die	kunst	en	cultuur	daarbij	wellicht	speelt.	

	 Begin	2011	publiceerde	De	Unie	in	Debat	Het beste van De Unie in Debat met	daarin	belangrijke	
teksten	uit	de	tienjarige	geschiedenis	van	de	debatorganisatie.	Ook	werd	voor	de	tweede	maal	
een	debatklas	georganiseerd,	een	opleiding	voor	professionele	debatleiders	en	-organisatoren.	
In	het	verslagjaar	was	veelvuldig	contact	met	Dick	Pakkert	en	medewerkers	van	het	café-restau-
rant	De	Unie.	Samen	werd	een	deel	van	de	programmering	van	Zaal	De	Unie	ingevuld.	In	de	
tweede	helft	van	het	verslagjaar	bereidde	het	hoofd	van	De	Unie	in	Debat	een	cultuurplanaan-
vraag	voor	die	werd	ingediend	bij	de	gemeente	Rotterdam.	Deze	aanvraag	zal	door	een	aparte	
commissie,	buiten	de	Raad,	worden	beoordeeld.

	 Na	voorbereiding	van	enkele	jaren	werd	in	het	verslagjaar	het	visiteren	van	enkele	grote		
culturele	instellingen	daadwerkelijk	uitgevoerd.	Het	voornemen	was	dat	in	2011	vier	grote	
Rotterdamse	culturele	instellingen	in	het	voorjaar	een	zelfevaluatie	zouden	doen	en	dat	in		
het	najaar	visitatiecommissies	zich	over	het	functioneren	van	deze	instellingen	zouden	buigen.	
Eén	van	de	instellingen	trok	zich	terug	omdat	de	interne	organisatie	niet	voldoende	was		
geequipeerd	voor	het	proces.	In	december	werden	drie	visitatierapporten	gepresenteerd	aan		
Centrum	Beeldende	Kunst,	Theater	Zuidplein	en	Maritiem	Museum	Rotterdam.	Meer	hierover	
in	het	hoofdstuk	Advies	van	dit	jaarverslag.



7

Algemeen: voorbereidende werkzaamheden voor het cultuurplan 2013-2016

	 2011	stond	grotendeels	in	het	teken	van	2012,	het	jaar	waarin	de	adviezen	worden	opgesteld	
voor	het	cultuurplan	2013-2016.	Het	jaarplan	2013-2016	van	de	organisatie	wierp	zijn	schaduw	
dus	al	twee	jaar	vooruit.	In	het	voorbereidende	jaar	dat	voorafgaat	aan	de	adviesrondes	werden	
in	het	voorjaar	sectoranalyses	opgesteld	en	gepresenteerd	en	in	de	zomerperiode	werden	de	
cultuurplanadviescommissies	samengesteld.

	 Burgemeester	en	Wethouders	brachten	in	mei	een	beleidsnotitie	uit	over	de	contouren	van		
het	door	de	gemeente	wenselijk	geachte	cultuurplan	en	in	september	een	gedetailleerde	uit-
gangspuntennota	Midden in de Stad.	Deze	nota	droeg	duidelijk	de	sporen	van	de	invloed	van	
het	omvangrijke	bezuinigingsplan	dat	in	de	zomer	in	opdracht	van	het	kabinet	Rutte	door	
staatssecretaris	Zijlstra	werd	afgekondigd:	een	bezuinigingsplan	van	200	miljoen.	Ook	de	ge-
meente	Rotterdam	ontkomt	niet	aan	bezuinigen.	Op	het	lopende	cultuurplan	van	ongeveer	
90	miljoen	zal	ongeveer	17	miljoen	moeten	worden	ingeleverd,	zo	deelde	het	gemeentebestuur	
van	Rotterdam	in	de	uitgangspuntennota	mee.	

	 De	zomerperiode	werd	gekenmerkt	door	protesten	uit	de	culturele	wereld,	uitmondend	in	een	
‘Mars	der	beschaving’,	een	nachtelijke	voettocht	van	Rotterdam	naar	Den	Haag,	eind	juni.	

	 Aan	de	hand	van	de	uitgangspuntennota	van	de	gemeente	werd	een	format	ontwikkeld	waar-
langs	de	commissies	in	2012	alle	aanvragen	behandelen.	Tezamen	met	gegevens	die	beschik-
baar	zijn	uit	jaarrekeningen	en	databanken	werd	een	beoordelingskader	ontwikkeld	dat	zowel	
ex	ante	(dus	vooruitkijkend)	oordeelt	als	ex	post	(terugkijkend).	Met	dit	beoordelingskader	
werd	tegemoet	gekomen	aan	een	door	de	gemeenteraad	overgenomen	initiatiefvoorstel	van	
Leefbaar	Rotterdam	om	middels	een	meetinstrument	meer	transparantie	in	de	besluitvorming	
te	brengen.	Met	de	vertegenwoordiger	van	Leefbaar	Rotterdam	is	over	de	ontwikkeling	van	dit	
beoordelingskader	voortdurend	contact	geweest.	Rond	de	jaarwisseling	verstuurde	de	voorzitter	
van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	een	brief	aan	de	wethouder	over	de	manier	
waarop	de	Raad	zal	inspelen	op	deze	wens	van	de	gemeenteraad.

Adviezen

V	 Voorbereiding Cultuurplan 2013-2016
	 Sectoranalyses	en	beoordelingscriteria	in:	Culturele staalkaart Rotterdam 2011
	 Om	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	‘state	of	the	art’	in	de	verschillende	sectoren	werden	in		

de	tweede	helft	van	maart	sectorbijeenkomsten	georganiseerd	waaraan	vertegenwoordigers		
van	alle	culturele	instellingen	in	Rotterdam	die	opteren	voor	opname	in	het	cultuurplan		
deelnamen.	Resultaat	van	deze	sessies	was	de	in	boekvorm	gepresenteerde	Culturele staalkaart 
Rotterdam 2011,	door	de	voorzitter	van	de	Raad	aangeboden	aan	de	wethouder	Cultuur	op	een	
druk	bezochte	bijeenkomst	in	De	Unie.

	 In	de	staalkaart	wordt	de	stand	van	zaken	in	acht	clusters	geschetst:	architectuur,	beeldende	
kunst	en	vormgeving,	cultuurducatie,	dans	en	theater,	erfgoed	en	musea,	film	en	nieuwe	media,	
letteren	en	muziek.

	 Algemene	bevindingen	zijn	dat:
	 V	er	een	breed	bewustzijn	is	dat	de	samenleving	verandert	en	dat	dit	gevolgen	heeft	voor	‘het		
	 	 cultuurgebouw’
	 V	er	meer	ondernemerschap	moet	worden	getoond
	 V	cultuureducatie	tot	grote	bloei	is	gekomen	en	elke	instelling	zijn	verantwoordelijkheid	neemt
	 V	op	een	aantal	terreinen	sprake	is	van	een	zekere	‘overlap’
	 V	de	aandacht	van	de	gemeente	voor	bevordering	van	de	creatieve	industrie	is	afgenomen
	 V	de	vrijetijds-	of	amateurkunst	enigszins	is	verweesd	
	 V	kwaliteitsmanagement	bij	culturele	instellingen	nog	erg	in	de	kinderschoenen	staat.

	 In	de	sectoranalyse	werden	een	aantal	criteria	ontwikkeld	aan	de	hand	waarvan	in	2012	de	
beoordeling	van	culturele	instellingen	moet	plaatsvinden:

	 I	 	 artistieke	kwaliteit
	 II		 aansluiting	bij	het	dna	van	Rotterdam	(in	2010	is	daarover	door	de	Raad	een	advies	

	 	 uitgebracht	waarin	dit	begrip	is	uitgewerkt)

Advies
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	 III	 ondernemerschap	in	brede	zin
	 IV	 politieke	prioriteiten	van	het	gemeentebestuur.
	 Vervolgens	werden	een	aantal	aanbevelingen	gedaan	waarmee	de	wethouder	bij	het	opstellen	

van	haar	beleidsuitgangspuntennotitie	rekening	kon	houden.

 Werven van commissieleden
	 Besloten	werd	voor	zes	commissies	deskundigen	te	gaan	werven.	Die	zes	commissies	zijn:	Dans-

Theater-Podia,	Beeldende	Kunst-Bouwkunst-Vormgeving,	Film-Digitale	media-Letteren,	Muziek	
(alle	soorten),	Musea	en	Erfgoed,	Cultuureducatie-Vrijetijdskunst-Community	art-Doelgroepen.

	 Met	de	werving	werd	begonnen	in	de	zomermaanden,	in	de	herfst	waren	alle	
commissieleden(ongeveer	60	in	getal)	aangezocht.	In	de	commissies	zijn	vertegenwoordigers	
van	jongrrkc	en	vertegenwoordigers	van	de	adviescommissies	van	de	dienst	Kunst	en	Cultuur	
van	de	gemeente	Rotterdam	opgenomen.	Tevens	is	per	commissie	voor	het	eerst	gericht	ge-
zocht	naar	een	deskundige	op	het	gebied	van	bedrijfsvoering.	

 Ontwikkeling beoordelingskader
	 Een	initiatiefvoorstel	van	Leefbaar	Rotterdam	om	een	meetinstrument	te	ontwikkelen	dat		

meer	zicht	geeft	op	de	wijze	waarop	de	beoordeling	van	aanvragen	van	culturele	instellingen		
geschiedt	werd	vertaald	in	een	verzoek	van	de	wethouder	aan	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	
en	Cultuur	daartoe	een	voorstel	te	doen.	Dit	gebeurde	in	de	vorm	van	een	tweedelig	kader:	een	
beoordelingskader	‘ex	ante’	dat	oordeelt	op	basis	van	de	aanvragen	en	een	beoordelingskader	
‘ex	post’	dat	oordeelt	op	basis	van	kengetallen	uit	het	recente	verleden	(2009	en	2010).	

	 In	het	beoordelingskader	‘ex	ante’	werd	een	18-tal	vragen	geformuleerd	die	inzage	moeten	
geven	in	de	mate	waarin	een	instelling	functioneert	op	het	gebied	van	

	 V	Artistieke	kwaliteit
	 V	dna	van	de	stad
	 V	Ondernemerschap
	 V	Talentontwikkeling
	 V	Metropoolregio	(met	dit	laatste	wordt	gedoeld	op	de	behoefte	van	het	gemeentebestuur	om
	 	 meer	samenwerking	te	zoeken	met	Den	Haag)
	 Besloten	werd	in	het	in	2012	op	te	stellen	advies	per	instelling	de	score	op	deze	criteria	aan	te
	 geven.

	 Het	beoordelingskader	‘ex	post’	zal	worden	opgesteld	aan	de	hand	van	een	achttal	kengetallen	
die	een	score	geven	inzake	de	mate	waarin	een	instelling	‘draagvlak’	heeft	in	de	samenleving.	
De	uitkomst	hiervan	wordt	aan	elk	advies	toegevoegd.	Daarmee	heeft	de	buitenwacht	met	de	
tekst	van	de	adviezen	een	beter	inzicht	in	de	wijze	waarop	een	instelling	beoordeeld	wordt.	

V	 De stad in beeld - Beeld van de stad
	 Dit	advies	verscheen	in	mei.	In	2008	formuleerde	het	gemeentebestuur	beleid	voor	kunstwer-

ken	in	de	openbare	ruimte.	De	wethouder	heeft	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	
gevraagd	dit	beleid	te	evalueren.	In	het	advies	De stad in beeld - Beeld van de stad	komt	de	Raad	
tot	positieve	bevindingen.	De	laatste	jaren	zijn	diverse	nieuwe	beelden	geplaatst,	zowel	in	het	
centrum	van	de	stad	als	in	de	wijken,	deze	laatste	op	basis	van	bewonersparticipatie.	Over	de	
nieuwe	werken	is	veel	met	het	publiek	gecommuniceerd.	De	artistieke	kwaliteit	van	de		
geplaatste	beelden	stemt	tot	tevredenheid.	De	investering	van	de	gemeente	lokte	ook	bijdragen	
van	derden	uit.	
Er	is	wel	een	onderhoudsprobleem.	Het	budget	dat	Gemeentewerken	daarvoor	beschikbaar	
heeft	is	veel	te	klein	om	alle	beelden	adequaat	te	onderhouden.	De	Rotterdamse	Raad	voor	
Kunst	en	Cultuur	formuleert	twee	oplossingen:	kunstwerken	plaatsen	die	in	principe	tijdelijk	
zijn,	die	niet	‘voor	de	eeuwigheid’	zijn	bestemd	en	bestaande	kunstwerken	‘ontzamelen’,	dus		
afstoten	en	overdragen	aan	anderen.	Ook	vernieuwing	is	van	belang,	er	moeten	nieuwe	beelden	
gerealiseerd	kunnen	worden.	Nu	over	de	hele	linie	de	budgetten	teruglopen	zou	de	Percentage-
regeling	opnieuw	in	het	leven	moeten	worden	geroepen.	De	vervaardiging	van	nieuwe	kunst-
werken	loopt	mee	met	de	bouwkosten	van	nieuwbouw	en	wordt	afgeschreven,	waardoor	de		
kosten	op	jaarbasis	laag	zijn.	

V	 Jongeren wijken uit?!
	 De	jongerenraad	van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur,	jongrrkc,	deed	in	het	advies	

Jongeren wijken uit?!	enkele	aanbevelingen	om	de	samenwerking	tussen	cultuuraanbieders	in	de	



9

wijken	te	verbeteren.	Dit	kan	door	de	jongerenpanels	actief	te	betrekken	bij	het	overleg	tussen	
verschillende	partners.	Door	jongerenmarketing	serieus	in	te	zetten	en	jongeren	daar	actief	bij	
te	betrekken,	kan	meer	publiek	worden	gegenereerd.	Jongerenwerkers	zouden	meer	affiniteit	
met	kunst-	en	cultuurprojecten	moeten	krijgen.	Daarom	hebben	de	opleidingen	voor	jongeren-
werkers	een	stevige	module	kunst	en	cultuur	nodig	waarbij	aandacht	uit	moet	gaan	naar	het		
organiseren	van	projecten	samen	met	jongeren.

	 Cultureel	aanbod	op	de	brede	school	is	ook	in	de	toekomst	cruciaal,	niet	alleen	de	‘harde		
vakken’	als	rekenen	en	taal.	jongrrkc	doet	verder	de	aanbeveling	kunst	en	cultuur	te	
presenteren	op	plekken	in	de	wijken	waar	jongeren	zich	al	bevinden,	maar	ook	op	plekken		
waar	jongeren	te	verwachten	zijn:	in	het	centrum	en	in	het	gebied	rond	Zuidplein.

V	 Promesseplan
	 In	reactie	op	de	bezuinigingsplannen	werd	een	plan	van	aanpak	opgesteld	om	op	meer	systemati-

sche	wijze	geldgevers	in	Rotterdam	te	benaderen:	het	Promesseplan.	Er	werd	gesproken	met	ver-
schillende	prominenten	uit	de	wereld	van	Rotterdamse	geldgevers	en	contact	gelegd	met	een		
organisatie	die	ondersteunende	werkzaamheden	kan	verrichten.	Aan	het	eind	van	het	verslagjaar	
verkeerden	plannen	en	bijbehorende	werkzaamheden	nog	in	het	beginstadium	van	ontwikkeling.

Effectmetingen
V	 In	het	verslagjaar	werden	zeven	effectmetingen	uitgevoerd	over	eerder	uitgebrachte	adviezen:
	 V	Binden	en	bouwen	(juli	2010)
	 V	Dance-	en	clubsector	Rotterdam	(oktober	2010)
	 V	Practise	what	you	preach!	(juli	2010)
	 V	Naar	een	stadsmuseum	Rotterdam	(maart	2010)
	 V	Rotterdam	Europese	Jongerenhoofdstad,	hoe	nu	verder?	(januari	2010)
	 V	Van	Controle	tot	verantwoording	(november	2010)
	 V	Rotterdam	2025	visie	op	kunst	en	cultuur	‘het	dna	van	de	stad’	(mei	2010)

Publicaties
V	 Naar	aanleiding	van	het	65-jarig	bestaan	van	de	Rotterdamse	Kunststichting	in	2011	werd	

besloten	een	boek	samen	te	stellen	over	de	geschiedenis	van	de	Kunststichting.	De	naderende	
pensionering	van	de	secretaris	van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	en	directeur	
van	de	Rotterdamse	Kunststichting	Hugo	Bongers	in	het	voorjaar	van	2012,	woog	mee	in	dit	
besluit.	Bongers’	werkervaring	bestrijkt	een	periode	van	bijna	vijfenveertig	jaar,	waarvan	ruim	
twintig	jaar	in	Rotterdam	op	markante	momenten	in	de	geschiedenis	van	het	Rotterdamse	
kunstbeleid:	als	ambtenaar	bij	de	secretarieafdeling	Kunstzaken,	als	museumdirecteur	en	later	
als	secretaris	van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur.	

	 Gepke	Bouma	heeft	een	groot	deel	van	haar	werktijd	aan	de	samenstelling	van	dit	boek	besteed.	
Haar	onderzoek	leidde	tot	het	manuscript	voor	Een gezond en opgewekt kunstleven. Een studie in 
kunstbeleid: Rotterdam 1946-2011,	te	verschijnen	eind	april	2012.	Het	boek	concentreert	zich	op	
nota’s,	adviezen	en	een	aantal	evenementen	die	tezamen	de	markante	momenten	zijn	in	het	
Rotterdamse	kunst-	en	cultuurbeleid.	Het	onderzoek	is	verricht	op	basis	van	bronnenstudie	en	
interviews	met	een	twaalftal	andere	rechtstreeks	betrokkenen.

V	 Dit	jaar	verschenen	twee	artikelen	van	de	hand	van	de	directeur;	over	het	museumbestel	in	
Rotterdam:	‘Een	volkspark	voor	de	cultuur’	en	een	in	memoriam	voor	Paul	Noorman:	‘Paul	
Noorman	1930-2010;	Paul	Noorman	en	zijn	betekenis	voor	de	Rotterdamse	Kunststichting’;	
in:	Rotterdams Jaarboekje 2011;	p.198-215	resp.	p.64-67.	Daarnaast	was	hij	vaste	colomnist	van	het	
galerietijdschrift	What’s	up.

V	 Het	hoofd	Advies	tekende	voor	een	tweetal	interviews	met	Leon	Riekwel,	directeur	Buro	
Beeldende	Kunst	Vlissingen	en	Leo	Hannewijk,	directeur	Film	by	the	Sea	Vlissingen	en	Film-
festival	Breda	in	het	blad	Decreet.

V	 De	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	publiceerde	in	2011	drie	nieuwsbrieven	(maart,	
mei	en	september	2011).

Beleidsdebatten	
	 De	toenemende	druk	vanuit	de	samenleving	op	het	fenomeen	‘peer	review’,	zoals	dat	gestalte	

krijgt	bij	de	advisering	in	het	kader	van	het	cultuurplan	en	het	verzoek	om	meer	transparantie	
vanuit	de	gemeenteraad	van	Rotterdam	leidde	tot	het	advies	Participatie van burgers in het cultuur-
planproces	(april	2010)	van	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur.

	 Over	dit	onderwerp	bereidden	de	afdelingen	Advies	en	Debat	samen	met	onder	andere.	de	
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Erasmusuniversiteit	een	debattenreeks	voor	die	op	studenten	van	het	wo	en	hbo	gericht	was.	
Een	overzicht	van	alle	relevante	culturele	activiteiten	voor	jongeren	in	de	stad	leverde	input	
voor	deze	reeks.

Visitaties
	 In	lijn	met	de	adviezen	van	de	afgelopen	jaren	over	kwaliteitszorg	heeft	de	Rotterdamse	Raad	

voor	Kunst	en	Cultuur	in	2011	een	visitatiepilot	georganiseerd.	De	Raad	had	hiertoe	in	2010	
een	procedure	opgesteld,	in	de	pilot	werd	deze	voor	het	eerst	beproefd	en	geëvalueerd.	Voor	de	
formulering	van	de	procedure	is	onder	andere	gebruik	gemaakt	van	de	visitatiesystematiek	van	
de	landelijke	Vereniging	Rijksgesubsidieerde	Musea.

	 In	2010	voerde	de	Raad	gesprekken	met	verzelfstandigde	instellingen	om	hen	te	informeren	
over	en	uit	te	nodigen	voor	de	pilot,	er	konden	maximaal	vier	instellingen	deelnemen.	Dit		
werden	uiteindelijk	Centrum	Beeldende	Kunst,	Wereldmuseum,	Theater	Zuidplein	en	Maritiem	
Museum.	Ook	Rotterdam	Festivals,	de	Doelen,	Museum	Rotterdam	en	de	Rotterdamse	Schouw-
burg	toonden	interesse,	maar	zagen	van	deelname	af	omdat	hun	instelling	er	nog	niet	aan	toe	
was,	of	omdat	de	visitatie	niet	binnen	de	planning	van	2011	kon	worden	uitgevoerd.	

	 Met	genoemde	vier	instellingen	ging	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	in	2011	aan	
de	slag.	Zij	namen	alle	uit	vrije	wil	deel	en	tekenden	de	‘overeenkomst	deelname	visitatiepilot	
2011’.	Helaas	viel	het	Wereldmuseum	af,	omdat	bepaalde	afspraken	binnen	de	vooraf	overeen-
gekomen	deadlines	niet	konden	worden	waargemaakt.	

	 De	Raad	ontwierp	de	procedure	en	schreef	op	maat	gemaakte	handleidingen	die	drie		
elementen	bevatten:	een	protocol	voor	de	opdracht,	werkwijze,	samenstelling	en	benoeming	
van	visitatiecommissies,	een	vragenlijst	voor	de	zelfevaluatie	en	een	beoordelingskader	voor		
de	visitatiecommissie.	De	handleidingen	zijn	met	de	instellingen	besproken,	zonodig	aangepast	
en	vastgesteld.	

	 De	zelfevaluatie	en	visitatie	vonden	plaats	in	opdracht	van	de	raden	van	toezicht	van	de	deel-
nemende	organisaties	vanuit	hun	ambitie	de	zelfsturing	van	de	organisatie	te	vergroten	en		
het	ondernemerschap	te	versterken.	De	uitvoering	van	de	kwaliteitscyclus	geschiedde	door	de	
instellingen	zelf	en	dit	leidde	tot	een	zelfevaluatierapport.

	 In	het	voorjaar	2011	gingen	de	instellingen	aan	de	slag	met	de	zelfevaluatie.	Dit	leidde	tot	
een	(vertrouwelijk)	zelfevaluatierapport.	Het	Centrum	Beeldende	Kunst	en	Maritiem	Museum	
kozen	voor	een	zelfstandige	aanpak,	Theater	Zuidplein	huurde	een	externe	deskundige	in.

	 De	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	stelde	in	overleg	met	de	instellingen	drie	visitatie-
commissies	samen.	Deze	hebben	de	instellingen	in	het	najaar	van	2011	gedurende	een	gehele	
dag	gevisiteerd.	Het	resultaat	hiervan	zijn	drie	adviezen	(visitatierapporten)	waarin	de	commis-
sies	verslag	hebben	gedaan	van	hun	bevindingen	en	aanbevelingen	en	verbeterpunten	hebben	
opgenomen.

	 De	adviezen	werden	in	december	2011	op	een	feestelijke	bijeenkomst	aan	de	instellingen	over-
handigd.	Deze	adviezen	zijn	vooralsnog	niet	openbaar.

	 In	2012	worden	drie	nieuwe	instellingen	gevisiteerd:	de	Doelen,	Luxor	Theater	en	Rotterdam	
Festivals.

Kennisbijeenkomsten
	 In	2011	werd	door	de	culturele	sector,	in	opdracht	van	de	vroegere	minister	van	Cultuur	

Plasterk,	de	gedragscode	Culturele	Diversiteit	opgesteld	en	gepresenteerd.	Het	kabinet	Rutte	
nam	deze	code	niet	over	waarop	het	culturele	veld	besloot	deze	code	dan	maar	zelf	te	introdu-
ceren.	Pleitbezorgers	zijn:	Muziekcentrum	Nederland,	Theaterinstituut	Nederland,	Kunstfactor,	
de	Nederlandse	Museumvereniging,	de	Nederlandse	Associatie	voor	Podiumkunsten,	Erfgoed		
Nederland	en	de	vscd	die	zich	verzamelden	in	de	Stuurgroep	Code	Diversiteit.

	 Tijdens	een	bijeenkomst	op	20	april	werd	deze	code	met	Rotterdamse	instellingen	besproken.	
De	aanwezigen	stemden	over	het	algemeen	in	met	deze	code,	al	werd	volgens	de	meesten	een	
mogelijke	invoering	overschaduwd	door	de	emoties	die	werden	opgeroepen	door	de	aan-
gekondigde	bezuinigingen	op	cultuur.	Afgesproken	werd	dat	er	in	Rotterdam	een	0-meting	
zou	worden	georganiseerd	op	basis	van	de	landelijk	gepubliceerde	code.	Na	een	aantal	jaren	zal	
de	meting	worden	herhaald	zodat	een	duidelijk	beeld	ontstaat	op	welke	manier	Rotterdamse	
culturele	instellingen	met	deze	code	omspringen.	Een	vragenlijst	voor	instellingen	wordt	uitge-
zet	na	afloop	van	de	cultuurplanadviesperiode,	wanneer	de	rust	weer	enigszins	is	weergekeerd.	
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jongrrkc
	 De	samenstelling	van	jongrrkc	is	in	2011	grondig	gewijzigd.	Voor	maar	liefst	acht	leden	en	

de	voorzitter	verstreek	de	termijn	van	het	lidmaatschap;	zij	werden	opgevolgd	door	negen		
enthousiaste	jongeren.	

	 Gedurende	het	gehele	jaar	bereidden	de	leden	zich	voor	op	de	werkzaamheden	voor	de		
cultuurplanprocedure	door	gericht	voorstellingen	en	presentaties	van	Rotterdamse	culturele		
instellingen	te	bezoeken.	Het	is	voor	het	eerst	dat	leden	van	jongrrkc	zitting	nemen	in	de	
commissies	die	de	aanvragen	voor	het	cultuurplan	in	behandeling	nemen.	

	 In	oktober	nam	jongrrkc	deel	aan	het	wtc	Culture	Event	op	verzoek	van	de	wtc	Art	Founda-
tion.	jongrrkc	presenteerde	een	modeshow	waarbij	creaties	van	jonge	Rotterdamse	ontwerpers	
werden	gecombineerd	met	kleding	uit	het	Mariniersmuseum.	

Contracten
	 Gedurende	het	gehele	verslagjaar	was	de	directeur	twee	dagen	per	week	gedetacheerd	bij	de	

Hogeschool	Rotterdam	in	de	functie	van	lector	culturele	diversiteit.	Op	9	juni	2011	hield	hij	in	
de	Creative	Factory	zijn	openbare	les	Culturele diversiteit; kunst, creativiteit en ondernemerschap in 
Rotterdam.	Tot	de	taken	van	een	lector	behoren	onderzoek	en	kennisontwikkeling.	Een	lector	in	
het	hbo	bemiddelt	tussen	de	samenleving	en	het	onderwijs.	In	deze	zin	begeleidt	hij	docenten,	
studenten,	geeft	gastlessen,	verricht	en	begeleidt	onderzoek	en	zorgt	voor	kennisverspreiding.

	 In	de	eerst	helft	van	het	verslagjaar	adviseerde	de	directeur	de	gemeente	Delft	in	het	kader		
van	de	verzelfstandiging	van	de	dienst	Erfgoed	(musea,	archief	en	archeologische	dienst)	en	het	
vak	(Centrum	voor	kunsteducatie).	Na	de	zomer	bleek	het	proces	van	verzelfstandiging	te	stag-
neren	in	verband	met	gewijzigde	inzichten	bij	het	gemeentebestuur	in	relatie	tot	bezuinigingen.

	 In	de	zomer	adviseerde	hij	abn amro	in	verband	met	de	sanering	van	de	kunstcollectie	van	deze	
bank.	Tezamen	met	een	andere	onafhankelijke	adviseur	gaf	hij	aan	welke	kunstenaars	in	de		
collectie	behouden	zouden	moeten	blijven.	Vervolgens	boog	hij	zich	met	zijn	collega-adviseur	
over	de	kunstcollectie	van	de	Fortisbank	die	in	de	collectie	van	abn amro	geïntegreerd	dient	te	
worden.	Die	werkzaamheden	werden	in	het	najaar	afgerond.

Formatie
	 De	in	het	verslagjaar	ontstane	vacature	werd	wegens	de	nadere	bezuinigingen	niet	opgevuld.	

*	In	het	jaarplan	2011	zijn	11	visitaties	vermeld.	In	het	advies	Van	controle	naar	verantwoording	

(november	2010)	opperde	de	Raad	in	de	daarop	volgende	jaren	twaalf	grote	instellingen	te	visite-

ren.	Voor	2011	waren	er	uiteindelijk	vier	gepland.

Activiteiten	afdeling	Advies	 Plan	 Gerealiseerd	 	
	 2011	
adviezen	 3-6	 4
surveys/sectoranalyses	 3	 8
effectmetingen	 12	 7
publicaties	 5	 4
beleidsdebatten	 0	 1
visitaties	 11	 3
contracten	 1
kennisbijeenkomsten	 4	 1
deskundigheidsbevordering	kwaliteitsmanagement	 1	 1
kwaliteitsmanagement	theaters	 -	 1
formatie	regulier	 4,2	 3,8

*
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Personeel en organisatie
	 Het	Bureau	van	de	Rotterdamse	Kunststichting	bestaat	uit	drie	afdelingen,	Advies,	Bedrijfs-	

bureau	en	Debat.	De	afdelingshoofden	vormen	samen	met	de	directeur	het	managementteam	
dat	tweewekelijks	bijeenkomt.	Het	systeembeheer	is	deels	uitbesteed.	

	 De	p&o-diensten	werden	ingehuurd	van	de	Servicedienst	van	de	gemeente	Rotterdam,	terwijl	
raet	de	salarisadministratie	verzorgde.	De	financiële	administratie	werd	door	het	eigen	bedrijfs-
bureau	gevoerd.	

	 Het	ziekteverzuim	in	2011	is	1,27	%	(in	2010	4%).
	 Aan	het	eind	van	het	verslagjaar	bedraagt	het	aantal	fte	in	dienst	van	de	stichting	12,85	waarvan	

1	fte	directie.

Huisvesting
	 De	kale	huur	voor	kantoor	en	Zaal	De	Unie	bedraagt	e	138.338.	Er	wordt	onbelast	gehuurd	

van	een	particuliere	eigenaar.	De	oppervlakte	bedraagt	1.147	m2	(vanaf	1	januari	2008).	De	
huur	van	de	foyer	en	de	toiletgroep	wordt	gedeeld	met	de	huurder	van	het	restaurantgedeelte	
die	overigens	een	rechtstreekse	huurrelatie	met	de	pandeigenaar	heeft.

	 Vanaf	april	van	dit	verslagjaar	werd	een	deel	van	de	bovenste	verdieping	van	het	kantoorpand	
Mauritsweg	35	bezet	door	Darling	of	the	Runway.

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
	 De	Raad	vergaderde	in	het	verslagjaar	zes	keer.	

Bestuur Rotterdamse Kunststichting
	 Het	bestuur	van	de	Rotterdamse	Kunststichting	vergaderde	in	het	verslagjaar	vijf	keer.	In		

december	zijn	twee	nieuwe	bestuursleden	voorgedragen.	De	benoeming	door	Burgemeester		
en	Wethouders	wordt	begin	2012	verwacht.

Directeurenoverleg
	 Op	verzoek	van	het	Directeurenoverleg	en	met	steun	van	de	dienst	Kunst	en	Cultuur	is		

af	gesproken	dat	de	ondersteuning	van	het	Directeurenoverleg	in	ieder	geval	tot	eind	2012	
zal	worden	gecontinueerd.	Dit	is	een	functie	die	sinds	mensenheugenis	door	de	Rotterdamse	
Kunststichting	wordt	vervuld	maar	waarover,	in	het	kader	van	het	nieuwe	profiel	van	de		
Kunststichting,	nadere	afspraken	zullen	moeten	worden	gemaakt.

Bedrijfsvoering
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 Missie:	De Unie in Debat organiseert uitwisseling van ideeën en standpunten om nieuwe visies te genereren 
en bundelt opgebouwde kennis. In De Unie is door ontmoeting met denkers en doeners te ontdekken hoe een 
stad als Rotterdam vorm krijgt en hoe je daar onderdeel van kunt zijn.

	 In	het	verlengde	van	deze	missie	zijn	drie	doelstellingen	geformuleerd
	 V	productie	en	co-productie	debatten
	 V	programmering	en	profilering	De	Unie
	 V	kennisuitwisseling
	 Deze	drie	doelstellingen	vertalen	zich	in	een	activiteitenprogramma	dat	in	vier	categorieën	uit-

eenvalt.	Er	zijn	debatten	die	door	De	Unie	in	Debat	worden	ontwikkeld	op	eigen	initiatief,	op	
verzoek	van	externe	partners	of	in	opdracht.	Debatten	van	dit	type	vinden	zowel	op	locatie	als		
in	de	eigen	zaal	plaats	vandaar	dat	ze	staan	opgesomd	onder	de	kop	producties	op	locatie,		
respectievelijk	producties	in	De	Unie.	Daarnaast	is	De	Unie	in	Debat	sparringpartner	voor		
debatten	van	andere	organisaties	in	Zaal	De	Unie.	Onder	de	kop	kennisuitwisseling	zijn		
activiteiten	geschaard	als	het	uitbrengen	van	publicaties	en	het	verzorgen	van	cursussen.	

Producties op locatie
V Lessen in Revolte
	 Traditiegetrouw	organiseerde	De	Unie	in	Debat	samen	met	het	festival	Internationale	Keuze	

van	de	Rotterdamse	Schouwburg	een	avond	die	verbindingen	legt	tussen	het	festivalprogramma	
en	de	ontwikkelingen	in	de	samenleving	en	de	politiek.	Deze	keer	stond	de	vraag	centraal	wat	
de	verbanden	zijn	tussen	de	Arabische	Lente	en	de	Occupy	beweging.

V rdam elixer

	 Op	29	november	vond	in	het	Ro	Theater	het	slotdebat	plaats	van	rdam elixer,	een	reeks	stu-
dentendebatten	en	groepsgesprekken	georganiseerd	door	De	Unie	in	Debat.	Op	verzoek	van		
de	Rotterdamse	wethouder	Sport	en	Recreatie,	Kunst	en	Cultuur	zijn	voor	deze	debatten	met	
name	studenten	benaderd.	Wat	vinden	zij	van	Rotterdam	als	cultuurstad?	Wat	trekt	ze	aan	in	
Rotterdam?	Wat	zorgt	ervoor	dat	ze	er	na	hun	studie	willen	blijven	wonen?	De	verslagen	van		
de	debatten	zijn	te	vinden	op	www.rdamelixer.nl.	De	Unie	in	Debat	organiseerde	de	debatten	
in	samenwerking	met	Lokaal	en	Studium	Generale	(Erasmus	Universiteit	Rotterdam).

	 Het	project	rdam elixer	was	het	derde	en	laatste	onderdeel	van	het	traject	burgerparticipatie	
in	het	cultuurplanproces.	De	motie	Oosterhoff	riep	het	College	in	2008	op	om	“bij	de	volgende	
cultuurplanperiode	Rotterdammers	een	actieve	bijdrage	te	laten	vervullen	bij	de	advisering”.	
Naar	aanleiding	van	de	motie	bracht	de	Rotterdamse	Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	in	april	2010	
een	advies	uit	over	de	mogelijkheden	voor	burgerparticipatie	in	het	cultuurplanproces.	Het		
College	besloot	vervolgens	burgerparticipatie	als	volgt	in	te	zetten:	
a digitaal burgerpanel

	 In	het	voorjaar	van	2011	is	het	digitale	burgerpanel	van	het	Centrum	voor	Onderzoek	en	
Statistiek	(cos)	gevraagd	naar	hun	waardering	van	het	cultuuraanbod	in	de	stad,	naar	wat	
er	volgens	hen	ontbreekt	en	waarop	bezuinigd	mag	worden.	De	resultaten	verschenen	in	het	
rapport	Het Rotterdamse stadspanel over kunst- en cultuurbeleid en bezuinigingen daarop (juli	2011).	
Zie	www.Rotterdam.nl/rotterdams	stadspanel	tevreden	over	cultuuraanbod	in	de	stad.	

 b meta-onderzoek
	 Rotterdam	Festivals	presenteerde	in	september	2011	de	resultaten	van	een	meta-onderzoek	

naar	het	Rotterdams	cultuurpubliek	Wij Rotterdammers en Cultuur.	Het	onderzoek	analyseert	
cijfers	en	trends	uit	vijf	jaar	publieksonderzoek.	

	 c openbare debatten
	 Rotterdamse	burgers	komen	aan	het	woord	over	hun	ideale	cultuurstad.	In	totaal	zijn	in		

aanloop	naar	het	slotdebat	zeven	bijeenkomstem	georganiseerd	waarvan	vier	bij	de	Erasmus	
Universiteit,	twee	bij	de hbo Theaterschool	en	twee	in	De	Unie.	Ook	werd	er	geënquêteerd	
in	het	uitgaansleven.

De Unie in Debat
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Producties in De Unie
V De Unie Late Night
	 Onder	leiding	van	schrijver	en	entrepreneur	Ernest	van	der	Kwast	werd	de	succesvolle	talkshow	

De	Unie	Late	Night	ook	dit	verslag	jaar	geprolongeerd.	Uitgangspunt	van	de	cultuurtalkshow	is	
de	man	in	de	straat,	niet	zijn	onbehagen,	maar	de	poëzie	die	achter	het	ogenschijnlijk	alledaag-
se	schuil	gaat.	Er	vonden	negen	edities	plaats.

V Off Screen
	 Van	de	langlopende	classic	Off	Screen	-het	filmprogramma	van	De	Unie	waar	een	platform	

wordt	geboden	aan	Rotterdamse	film	en	filmmakers-	vonden	twee	edities	plaats.

V Art. 1 Een kwestie van vertrouwen
	 De	succesvolle	samenwerking	met	Art.1	(de	landelijke	vereniging	ter	voorkoming	en	bestrijding	

van	discriminatie	op	alle	gronden)	werd	voortgezet.	Er	werden	twee	debatten	georganiseerd	
over	respectievelijk	de	verdeelde	stad	en	de	willekeur	van	de	rechtsstaat.

V Confetti debatten
	 Confetti,	de	jongerenredactie	van	De	Unie	in	Debat,	organiseerde	een	thematisch	samen-

hangende	reeks	van	drie	debatten: De Linkse kerk bestaat niet.	In	deze	reeks	werd	geprobeerd	
een	alternatief	voor	het	neo-liberale	wereldbeeld	te	schetsen	en	de	mythe	van	de	‘linkse	kerk’	te		
ontmaskeren.

	 De	serie	werd	ingeleid	met	een	manifest	geschreven	door	de	Confetti	redactieleden	Zihni	Özdil	
en	Jeroen	van	Ommen.

	 Ook	organiseerde	Confetti	de	boekpresentatie	van:	wtf?! Volwassen worden na 11 september	van	
Hassan	Bahara	en	Patrick	Pouw	in	De	Unie.		
In	samenwerking	met	het	Dancing	on	the	Edge	Festival	organiseerde	Confetti	het	debat:	de		
Syrische	cinema.

V De Unie in de wereld
	 De	Unie	in	de	wereld	is	een	nieuwe	serie	die	De	Unie	in	Debat	dit	verslagjaar	ontwikkelde.		

In	samenwerking	met	vpro	televisie	en	Studium	Generale	werden	drie	debatten	georganiseerd	
waarin	aandacht	werd	besteed	aan	kwesties	in	de	nationale	en	internationale	politiek.	Financi-
eel	geograaf	Ewald	Engelen	presenteerde	een	alternatieve	troonrede	over	het	democratiserings-
proces	in	het	Midden-Oosten	en	de	financiële	crisis.

V Een hart en een haven
	 In	samenwerking	met	de	initiatiefgroep	bombardement	mei	1940	werd	naar	aanleiding	van	het	

door	hen	jaarlijks	uitgebrachte	essay	gedebatteerd	over	het	essay	Een hart en een haven van	histo-
ricus	Willem	Otterspeer.

V Kunst voor het Volk 
	 Naar	aanleiding	van	de	discussienota	van	de	Tafel	van	Zes	en	het	advies	van	de	Raad	voor		

Cultuur	organiseerde	De	Unie	in	Debat	een	debat	over	de	ongewisse	toekomst	van	de	‘peer		
review’:	beoordelingsystematiek	van	de	kunsten.	

V Rotterdam 2001, 10 jaar later
	 10	jaar	nadat	Rotterdam	2001,	Culturele	Hoofdstad	van	Europa	plaatsvond,	maken	vijf	Neder-

landse	steden	zich	op	voor	de	nominatie.	Op	verzoek	van	oud-intendant	Bert	van	Meggelen		
organiseerde	De	Unie	in	Debat	een	expertmeeting	waarin	de	lessen	van	2001	centraal	stonden.

	 Christiaan	van	Schermbeek	maakte	een	korte	film	over	de	erfenis	van	2001.	Voor	deze	film	is	
subsidie	verstrekt	door	de	Verhagen	Stichting	en	Rotterdam	Festivals.

Co-producties
	 AIR	organiseerde	traditiegetrouw	de	serie	Architectuurcases	in	De	Unie.	In	het	verslagjaar		

vonden	twee	architectuurcases	plaats.

	 Studium	Generale	organiseerde	in	De	Unie	twee	debatseries:	Jaargetijdengasten en	de	
lezingenserie	Uitdagingen voor de 21e eeuw.

	 Van	de	jaargetijdengasten	vonden	drie	edities	plaats	met	respectievelijk	directeur	International	
Film	Festival	Rotterdam	Rutger	Wolfson,	advocaat	Inez	Weski	en	stand-up	comedian	Jörgen		
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Raymann.	De	serie	Uitdagingen	voor	de	21e	eeuw	kende	zeven	bijeenkomsten,	zes	lezingen	
en	een	afsluitend	debat.	Sprekers	waren:	Wiep	van	Bunge,	Gijs	van	Oenen,	Henk	Oosterling,	
Awee	Prins,	Liesbeth	Noordegraaf-Eelens	en	Tim	de	Mey.

	 Daarnaast	werd	een	lezing	over	oorlog	en	gaming	met	David	Nieborg	georganiseerd.

V Cultureel Activisme Vandaag
	 Centrum	Beeldende	Kunst	Rotterdam,	Uitgeverij	Valiz	en	bavo	organiseerde	in	De	Unie	het	

debat:	Cultureel Activisme Vandaag,	een	debat	over	de	grenzen	van	het	hedendaagse	engagement	
van	culturele	actoren.

V Welkom in Rotterdam
	 Welkom	in	Rotterdam	en	de	Wageningen	ur	wetenschapswinkel	presenteerde	in	De	Unie	

de	uitkomsten	en	onderzoek	naar	interculturele	ontmoetingen	tussen	‘oude’	en	‘nieuwe’		
Rotterdammers.

V Sensoor lezing
	 Stichting	Sensoor	organiseerde	haar	jaarlijkse	lezing	in	De	Unie.	Spreker	was	Govert	Buijs.

V De kracht van diversiteit
	 Platform	Buitenlanders	Rijnmond	(pbr)	organiseerde	in	samenwerking	met	Stichting	Young	up	

in	De	Unie	een	debat	over	de	kracht	van	diversiteit.

V De kracht van de Roman
	 Naar	aanleiding	van	het	vierjarig	bestaan	van	de	leerstoel	Literatuur	en	Samenleving	Rotterdam	

werd	een	openbaar	college	gegeven	over	de	vormgeving	van	de	wereld	door	literatuur	met		
lezingen	van	Bas	Heijne,	Willem	Schinkel,	Jeanne	Gaakeer	en	Frans-Willem	Korsten.	

V Camera Japan
	 Het	festival	Camera	Japan	organiseerde	in	De	Unie	een	debat	en	filmvertoning	van	Ashes	to	

Honey:	for	searching	a	sustainable	future.

V Media Morphologies
	 De	Nieuwe	Oogst,	het	nieuwe	cultuurpodium	van	Rotterdam,	organiseerde	een	tweedaagse		

conferentie	over	hoe	oude	en	nieuwe	mediatechnologieën	op	elkaar	aansluiten.	

Kennisuitwisseling
V Publicatie
	 In	het	verslagjaar	zag	Het beste van De Unie in Debat	het	licht	met	daarin	de	mooiste	lezingen,	

debatverslagen	en	columns.	Tijdens	een	feestelijke	presentatie	werd	het	eerste	exemplaar		
uitgereikt	aan	en	in	ontvangst	genomen	door	burgermeester	Ahmed	Aboutaleb.

V Cursus publiek debat
	 In	samenwerking	met	Lukas	Verweij	en	Bart	Cosijn	organiseerde	De	Unie	in	Debat	een		

commerciële	debatcursus	waarin	de	cursisten	de	fijne	kneepjes	van	het	formatteren,	organise-
ren	en	modereren	van	debatten	werden	bijgebracht.

V Pierre Bayle lezing
	 De	Pierre	Bayle	lezing	werd	dit	verslagjaar	gehouden	door	L.M.	de	Rijk	die in	zijn	lezing	door	

een	nuchtere	analyse	van	sleutelbegrippen	helderheid	probeerde	te	scheppen.	Hij	vertrok		
vanuit	een	typisch	filosofische	vraag:	hoe	krijgen	we	betrouwbare	kennis	van	de	werkelijkheid	
buiten	ons?	De	Rijk	besprak	vervolgens	die	vraag	aan	de	hand	van	de	tegenstelling	tussen	rede	
en	intuïtie,	de	grondslag	van	de	moraal	en	van	de	vrije	wil	tegenover	het	reductionisme	van	de	
neurowetenschappen1.

	 1.	L.M.	de	Rijk	(1924)	schreef Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat 

(2006;	2de	druk	2008)	en	Geloven en weten	(2010).	Hij	is	emeritus	hoogleraar	wijs-begeerte	(Leiden)	

en	lid	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Academie	van	Wetenschappen.	Van	1956	tot	1991	was	hij	voor	

de	PvdA	lid	van	de	Eerste	Kamer	der	Staten-Generaal.
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V Vereniging van Nederlandse debatcentra
	 De	Unie	in	Debat	maakt	deel	uit	van	de	Vereniging	voor	Nederlandse	debatcentra.	In	het		

verslagjaar	was	het	hoofd	Debat	plaatsvervangend	voorzitter.

V Nevenactiviteiten hoofd Debat	
	 V	gastdocent	publiek	debat	tijdens	de	cursus	retorica	van	de	Erasmus	Universiteit
	 V	schreef	een	essay	over	het	werk	van	Jonas	Staal	voor	Socialisme	en	democratie
	 V	hield	een	lezing	voor	de	Levinas	studiekring	over	de	Rotterdamse	lessen	van	de	dialoog
	 V	verzorgde	een	state	of	the	Union	voor	de	website	van	tent.

Activiteiten	afdeling	Debat	 Plan	2011	 Realisatie	2011
producties	 30	 24
co-producties	 20	 31
bezoekers	 3000	 4107
waarvan	betalend	 	 1769
gemiddeld	bezoekersaantal	per	debat	 50	 74,67
op	locatie	 3	 3
publicaties	 1	 1
cultuurparticipatie	 10	 15
cursus	Publiek	Debat	 	 1	(7	lesdagen)

Activiteiten	afdeling	Debat	 Plan	2011	 Realisatie	2011

producties	 30	 24
co-producties	 20	 31
bezoekers	 3000	 4107
waarvan	betalend	 	 1769
gemiddeld	bezoekersaantal	per	debat	 50	 74,67
op	locatie	 3	 3
publicaties	 1	 1
cultuurparticipatie	 10	 15
cursus	Publiek	Debat	 1	(7	lesdagen)
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Bijlagen
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Bijlage 
Programmering in De Unie

Januari

	 18	januari	
V	Cultureel Activisme Vandaag

	 Debat	over	de	grenzen	van	het	hedendaagse	
engagement	van	culturele	actoren,	met	Anna	
Tilroe,	Stef	Oosterloo,	Kamiel	Verschuren,	
Matthias	Pauwels	en	Chris	Keulemans.

	 Het	debat	wordt	georganiseerd	door	cbk	
Rotterdam,	Uitgeverij	Valiz	en	bavo	en	
wordt	mede	mogelijk	gemaakt	door	De	
Unie	in	Debat.	Vrijdag	28	januari	is	er	een	
tweede	debat	in	het	Stedelijk	Museum		
Bureau	Amsterdam.	Het	boek	Too Active to 
Act. Cultureel activisme na het einde van de  
geschiedenis	verscheen	dit	najaar	bij	uitgeverij	
Valiz.	Deze	publicatie	is	mede	mogelijk		
gemaakt	door	de	Mondriaan	Stichting,	
Fonds	bkvb	en	de	Jan	van	Eyck	Academie.	

	 Aantal	bezoekers:	115

	 19	januari	
V	ArchitectuurCase - De stad is af: van 

kantoor tot woning 
Op	uitnodiging	van	air	gaat	architect	Her-
man	de	Kovel	(partner	dkv	Architecten)	in	
op	de	transformatiemogelijkheden	van	kanto-
ren	tot	woningen.	In	deze	eerste	air	Architec-
tuurCase	van	2011	staat	de	vraag	centraal	in	
hoeverre	architecten,	ontwerpers	en	concept-
ontwikkelaars	een	bijdrage	kunnen	leveren	aan	
de	transformatie	van	kantoren	naar	wonin-
gen.	De	Kovel	toont	in	zijn	inleiding	innova-
tieve	Nederlandse	voorbeelden	en	doet	voor-
stellen	voor	mogelijke	aanpak	in	Rotterdam.	
Het	aansluitende	debat	staat	onder	leiding	
van	Patrick	van	der	Klooster,	directeur	air.

	 Aantal	bezoekers:	110

	 20	januari	
V	Studium Generale Jaargetijdengast: Rutger 

Wolfson
	 Enkele	dagen	voordat	het	40 e	International	

Film	Festival	Rotterdam	van	start	gaat,	is	fes-
tivaldirecteur	Rutger	Wolfson	(1969)	win-
tergast.	In	deze	aflevering	interviewt	Geert	
Maarse	(journalist	Erasmus	Magazine)	hem	
over	zijn	passies	en	interessegebieden.	Hoe	
inspireert	de	beeldende	kunst	zijn	dagelijk-
se	werk	en	wie	zijn	zijn	helden?	Gabber-
party’s,	Dior,	Blue	Velvet,	Mad	Men,	Jackass,		
videoclips	van	mtv	en	amateurworstelen	
hebben	één	ding	met	elkaar	gemeen:	ze	be-
horen	tot	de	favorieten	van	Rutger	Wolfson.

	 Aantal	bezoekers:	80
	

	 21	januari	
V	Off Screen

 geannuleerd	

Februari
	
	 3	februari	

V	De Unie Late Night
	 Elke	eerste	donderdag	van	de	maand:	De	

Unie	Late	Night.	Een	talkshow	over	wie,		
wat,	waar	en	wanneer.	En	natuurlijk:	waarom.	
Schrijver	Ernest	van	der	Kwast	en	presen-
tatrice	Eva	Brouwer	nodigen	acteurs,	feest-
beesten,	politici	en	dames	met	blockheads	
uit	aan	hun	tafel.	Maar	ook	afwassers,	markt-
kooplui	en	voetmasseuses.	Jouw	stad	staat	
centraal	in	De	Unie	Late	Night.	Er	zijn	op-
tredens,	voordrachten,	vertoningen:	ruw,	
schoon,	onbegrepen	maar	niet	overgewaar-
deerd.	Te	gast	zijn:	David	Verbeek	-	regisseur	
van	iffr	premièrefilm	Club	Zeus;	Peter	Dijks-
man	-	Volgens	eigen	zeggen	de	enige	échte	
schoenmaker	van	de	stad;	The	Uke	Box	-	
Ukelele	duo	over	het	ukelele	bewustzijn	in	
Nederland	en	een	live	optreden	van	Sir	Ian.

	 Aantal	bezoekers:	70

	 8	februari	
V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 21e 

eeuw
	 Op	het	moment	dat	je	eerste	goede	voor-

nemens	voor	2011	alweer	zijn	gesneuveld,	
brengt	Studium	Generale	de	lezingenreeks	
Uitdagingen voor de 21e eeuw.	Deze	serie	om-
vat	zes	lezingen	over	(filosofische)	uitdagin-
gen	waarmee	de	wereld,	de	samenleving	en	
wijzelf	de	komende	tijd	de	strijd	aan	moeten	
gaan.	Wordt	deze	eeuw	gedomineerd	door	
crisis	of	verveling,	of	ligt	er	redding	in	ande-
re,	mogelijke	werelden?	Zorgt	de	huidige	
eeuw	voor	een	versplintering	van	de	weten-
schappen	en	de	filosofie,	of	liggen	de	groot-
ste	uitdagingen	in	nieuwe	vormen	van		
gezag?	Welke	rol	is	weggelegd	voor	de	intel-
lectueel	in	het	publieke	debat	en	welke	posi-
tie	gaat	de	vrouw	in	de	21e	eeuw	innemen?	
Wiep	van	Bunge	begint	de	serie	met	de	
vraag	of	de	filosofie	gemarginaliseerd	zal	
worden	ten	opzichte	van	verzelfstandigde	
disciplines	als	de	natuurfilosofie,	de	econo-
mie	en	de	psychologie	of	juist	een	Gouden	
Eeuw	tegemoet	gaat	door	een	toenemende	
vraag	naar	de	intellectueel	in	het	publieke	
debat?	Daarnaast	geeft	hij	enkele	‘tips’	én	
een	voorspelling	over	de	domeinen	binnen	
de	filosofie	die	er	de	komende	decennia	
werkelijk	toe	gaan	doen.	
In	samenwerking	met	Faculteit	der	Wijs-
begeerte,	era	en	Erasmus	Debating	Society.

	 Aantal	bezoekers:	100
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	 10	februari	
V	Documentaire: Paspoort Weyn

	 In	De	Unie	vindt	op	donderdagavond	10	
februari	een	bijzondere	première	plaats.		
In	de	documentaire	Paspoort Weyn	volgt	de	
kijker	het	lange	proces	dat	Mohamud	Isse	
Farah	(23)	heeft	moeten	doorlopen	om	
de	Nederlandse	nationaliteit	te	verkrijgen.	
Zowel	Mohamud	Isse	Farah	als	de	makers	
zijn	aanwezig	bij	deze	première.

	 Aantal	bezoekers:	90

	 15	februari
V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 

21e eeuw
	 Tweede	aflevering	in	de	serie	Uitdagingen 

voor de 21e eeuw	met	Gijs	van	Oenen	(filo-
soof	Erasmus	Universiteit).	In	deze	tweede	
lezing	schetst	Gijs	van	Oenen	de	opkomst	
van	de	emancipatie	(met	waarden	als	mon-
digheid,	autonomie	en	gelijkheid)	en	de	
tragische	gevolgen	van	deze	‘bevrijding’:	de	
vrijheid	het	eigen	leven	te	mogen	bepalen	
die	omslaat	in	de	maatschappelijke	plicht	
dat	te	moeten	doen.	Gaan	we	in	de	21e	

eeuw	deze	uitdaging	aan	of	geven	we	de	
hieraan	gepaard	gaande	verantwoordelijk-
heid	juist	totaal	uit	handen?

	 In	samenwerking	met	Faculteit	der	Wijsbe-
geerte,	era	en	Erasmus	Debating	Society.

	 Aantal	bezoekers:	70

	 22	februari	
V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 

21e eeuw
	 Derde	aflevering	in	de	serie	Uitdagingen voor 

de 21e eeuw	met	Henk	Oosterling	(filosoof	
eur).	Henk	Oosterling	behandelt	in	deze	
derde	lezing	zijn	relationele	filosofie	en	
werpt	onder	andere	de	vraag	op	naar	de	
meerwaarde	en	de	consequenties	van	de	
verknoping	van	individuen	met	media	als	
internet	en	de	mobiele	telefoon	in	de	he-
dendaagse	mediasamenleving	en	hoe	daar-
binnen	thema’s	als	duurzaamheid,	vakman-
schap	en	leiderschap	van	belang	zijn.	

	 In	samenwerking	met	Faculteit	der	Wijsbe-
geerte,	era	en	Erasmus	Debating	Society.

	 Aantal	bezoekers:	118

Maart
	
	 3	maart	

V	De Unie Late Night
	 Elke	eerste	donderdag	van	de	maand	is	het	

tijd	voor	De	Unie	Late	Night,	met	de	laatste	
ontwikkelingen	in	de	Rotterdamse	kunst,	
cultuur	en	politiek,	maar	ook	de	dromen	
van	de	‘gewone’	Rotterdammer.	In	editie	

19	zijn	onder	andere	te	gast:	Alize	Zandwijk	
-	artistiek	leider	en	regisseur	van	het	Ro	
Theater;	Joyce	de	Lima	en	Gerda	Lems	-		
Diva’s	uit	de	Veldenbuurt	in	Zuid;	Celine	
Cairo	-	Muzikaal	trio;	en	Ahmed	Najaf		
Hussain	-	al	vijf	jaar	de	trotse	eigenaar	van	
de	Palthe	Stomerij	op	de	Aert	van	Nesstraat.	

	 Aantal	bezoekers:	80

	 7	maart
V	Art.1: De Willekeur van de Rechtsstaat 

	 Art.1	en	De	Unie	in	Debat	presenteren	
de	debatreeks	Een kwestie van vertrouwen.	
Marjolijn	Februari	opent	dit	laatste	deel:		
De	willekeur	van	de	rechtsstaat.	Rineke	
Kraaij	leidt	de	avond.	

	 De	huidige	trend	van	polarisatie	en	de	har-
de	toon	in	het	publieke	en	politieke	debat	
roept	de	vraag	op:	wat	bindt	ons	als	samen-
leving?	Het	antwoord	zou	hierop	kunnen	
zijn:	de	rechtsstaat.	Maar	kunnen	we	de	
rechtsstaat	wel	vertrouwen?	Of	is	er	sprake	
van	willekeur?	Schrijver,	essayist	en	filosoof	
van	moraal	en	recht	Marjolijn	Februari	start	
de	avond	met	een	inleiding.	Met	de	lezing	
van	Februari	als	inspiratiebron	gaat	het	pu-
bliek	met	elkaar	in	debat	over	drie	cases:	de	
aanpak	van	probleemjongeren,	de	discussie	
over	dubbele	paspoorten	en	het	verbieden	
van	hoofddoekjes.	In	deze	cases	lijkt	het	er	
op	dat	minderheden	vrijheden	op	moeten	
geven	onder	druk	van	de	meerderheid.	Biedt	
de	rechtsstaat	wel	voldoende	bescherming	of	
is	er	sprake	van	willekeur?	Iedere	casus	zal	
door	een	deskundige	worden	ingeleid.	Zo	
vertelt	Zihni	Özdil	(docent/promovendus	
Erasmus	Universiteit)	over	de	dubbele-	
paspoortenkwestie.	Een	juridisch	expert		
fungeert	tijdens	het	debat	als	vraagbaak.

	 Aantal	bezoekers:	30

	 8	maart	
V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 

21e eeuw
	 Vierde	aflevering	in	de	serie	Uitdagingen 

voor de 21e eeuw	met	Liesbeth	Noordegraaf-
Eelens	(econoom	en	filosoof	eur).	
Aflevering Alles van waarde bleek weerloos.	

	 Waar	halen	we	in	de	toekomst	de	waarde	
vandaan?	Financiële	waarde	welteverstaan.	
‘Vroeger’	zat	financiële	waarde	in	goud,	
maar	vandaag	de	dag	is	deze	voornamelijk	
gebaseerd	op	verwachtingen	die	we	hebben	
over	de	toekomst.	En	die	verwachtingen	
zijn	gebaseerd	op	uiterst	kwetsbare	informa-
tie,	want	informatie	over	de	toekomst	is	al-
tijd	speculatief.	Ook	als	informatie	niet	of	
niet	helemaal	klopt	kan	dat	fatale	gevolgen	
hebben.	Zo	werd	de	Fortis	bank	aan	de	
vooravond	van	haar	faillissement	bijvoor-
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beeld	geplaagd	door	geruchten.	Informatie	
die	ontkend	werd	of	niet	controleerbaar	
was,	maar	toch	het	bestaan	van	Fortis	op	het	
spel	zette.	In	de	Eurocrisis	zijn	landen	hui-
verig	voor	het	vermoeden	dat	zij	wel	eens	
het	volgende	land	zouden	kunnen	zijn	dat	
in	de	problemen	komt.	Want	als	financiële	
markten	‘denken’	dat	een	bank	of	een	land	
in	de	problemen	komt	is	de	kans	groot	dat	
er	daadwerkelijke	problemen	komen.	In	
deze	lezing	werpt	Liesbeth	Noordegraaf-	
Eelens	de	vraag	op	of	het	mogelijk	is	ons		
in	de	21e	eeuw	te	wapenen	tegen	financiële	
speculaties	en	daarmee	mogelijke	financiële	
crises.	Tevens	gaat	zij	met	de	zaal	het		
gedachte-experiment	aan	hoe	in	deze	eeuw	
werkelijk	een	financieel	systeem	van	waarde	
gerealiseerd	kan	worden.

	 In	samenwerking	met	Faculteit	der	Wijs-
begeerte,	era	en	Erasmus	Debating	Society.

	 Aantal	bezoekers:	55

	 10	maart	
V	Bundelpresentatie: Het beste van De Unie 

in Debat
	 Wat	hebben	Abram	de	Swaan,	Tineke		

Speksnijder,	Marcel	Möring,	Ramsey	Nasr,	
Natasja	van	den	Berg,	Pussy	Galore	en		
Willem	Schinkel	gemeen?	Ze	komen	allen	
voor	in	de	nieuwe	publicatie	Het beste van De 
Unie in Debat.	De	bundel	wordt	feestelijk	ten	
doop	gehouden.	Het	wordt	een	avond	met	
denkers,	schrijvers,	luim,	én	muziek,	waarbij	
iedereen	welkom	is.	De	door	ontwerpbureau	
75b	vormgegeven	bundel	ligt	klaar	voor	een	
vriendenprijsje.	Exactitudes-fotograaf	Ari	
Versluis	is	aanwezig	om	debatliefhebbers		
tezamen	met	hun	favoriete	essayist,	gastspre-
ker,	auteur	of	debatleider	uit	de	bundel	op	
de	gevoelige	plaat	vast	te	leggen.	Het	eerste	
exemplaar	van	de	bundel	wordt	overhandigd	
aan	burgemeester	Aboutaleb,	terwijl	trom-
pettist	Eric	Vloeimans	muzikaal	in	debat	gaat	
met	cellist-de-luxe	Jörg	Brinkmann.	De	bun-
del	omvat	een	selectie	van	lezingen,	ontmoe-
tingen	en	debatverslagen	van	De	Unie	in		
Debat	van	de	afgelopen	twee	jaar.	Met	onder	
andere	de	repliek	van	Bas	Heijne	op	het		
inmiddels	legendarische	opiniestuk	in	nrc	
Handelsblad	van	Marcel	Möring	over	de	Rot-
terdamse	middenklasse.	In	de	bundel	ook	
een	ode	van	schrijver	Ernest	van	der	Kwast	
aan	een	bijzondere	Rotterdammer:	Tineke	
Speksnijder	van	café	De	Schouw.	En	daar-
naast	reflecties	over	de	relatie	tussen	culture-
le	diversiteit,	debat	en	burgerschap	en	bijdra-
gen	van	socioloog	Abram	de	Swaan,	publicis-
te	Natasja	van	den	Berg,	socioloog	Willem	
Schinkel	en	kunstenaar	Charl	Landvreugd.

	 Aantal	bezoekers:	101

	 15	maart	
V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 21e 

eeuw
	 Vijfde	aflevering	in	de	serie	Uitdagingen voor 

de 21e eeuw	met	Tim	de	Mey	(filosoof	eur).	
Wanneer	wij	keuzes	moeten	maken	of	wan-
neer	wij	gemaakte	keuzes	evalueren,	dan	ge-
bruiken	wij	onze	verbeelding	om	ons	voor	te	
stellen	welke	gevolgen	de	verschillende	keu-
zemogelijkheden	(gehad)	zouden	kunnen	
hebben	of	welke	alternatieve	scenario’s	zich	
(hadden)	kunnen	voltrekken.	Ook	in	de	fi-
losofie	en	in	uiteenlopende	wetenschappen,	
van	pakweg	de	geschiedenis	tot	de	fysica,	
worden	opvallend	vaak	soortgelijke	‘gedach-
te-experimenten’	uitgevoerd	om	concepties,	
hypotheses	en	theorieën	te	ontwikkelen,	te	
interpreteren	en	te	toetsen.	Omdat	keuzes	
maken	voor	de	toekomst	ook	alleen	maar	
kan	gebeuren	wanneer	de	verschillende		
mogelijkheden	grondig	doordacht	worden,	
omdat	het	doelgericht	gebruik	van	verbeel-
ding	steeds	belangrijker	wordt	en	gaat	wor-
den	in	de	kenniseconomie	en	omdat	ook	in	
kunst	en	cultuur	als	zodanig	in	toenemende	
mate	ge(dachte)experimenteerd	wordt	met	
alternatieve	scenario’s	...	daarom	vormen	
mogelijke	werelden	vanuit	elke	hoek	een	
uitdaging	voor	de	21e	eeuw.	

	 In	samenwerking	met	Faculteit	der	Wijs-
begeerte,	era	en	Erasmus	Debating	Society.

	 Aantal	bezoekers:	71

	 16	maart	
V	Welkom in Rotterdam

	 Welkom	in	Rotterdam	en	de	Wageningen	
ur	Wetenschapswinkel	presenteren	de	uit-
komsten	van	een	onderzoek	naar	intercultu-
rele	ontmoetingen	tussen	‘oude’	en	‘nieu-
we’	Rotterdammers.	Het	onderzoeksrapport	
Welkom in Rotterdam! Een studie naar intercul-
turele ontmoetingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’  
Rotterdammers	brengt	in	kaart	op	welke	wijze	
interculturele	ontmoetingen	een	bijdrage	
leveren	aan	de	cohesie	in	een	multiculturele	
stad.	De	belangrijkste	bevindingen	uit	het	
onderzoek	worden	toegelicht	door	onder-
zoekster	Mieke	Muijres.	Aansluitend	is	er	
een	paneldiscussie	over	de	vraag	welke	taak	
er	ligt	voor	de	(lokale)	overheid	en/of	ande-
re	partijen	in	het	bevorderen	van	intercultu-
rele	ontmoetingen	en	discussie	met	het	pu-
bliek.	Ten	slotte	wordt	het	eerste	exemplaar	
van	het	onderzoeksrapport	overhandigd	aan	
wethouder	Korrie	Louwes	van	Arbeidsmarkt,	
Hoger	Onderwijs,	Innovatie	en	Participatie.	
De	bijeenkomst	wordt	geleid	door	de	Rotter-
damse	politicus	Herman	Meijer.	

	 Gasten:	Herman	Meijer;	Thijs	Bauwens;	
Mieke	Muijres;	Marco	Pastors;	Noelle	Aarts;	
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Ruben	Gowricharn;	Yesim	Candan	en	Piet	
Boekhoud.

	 Aantal	bezoekers:	40

	 22	maart	
V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 

21e eeuw
	 Zesde	aflevering	in	de	serie	Uitdagingen voor 

de 21e eeuw	met	Awee	Prins,	hoofddocent	
Fenomenologie	&	Hermeneutiek	aan	de	
Faculteit	der	Wijsbegeerte	van	de	eur	en	
auteur	van	Uit Verveling	(2007)	waarvan	
inmiddels	de	achtste	druk	is	verschenen.		
Aflevering:	‘Crisis	of	verveling?’

	 Als	alles	goed	gaat,	zal	zich	in	de	21e	eeuw	
een	oecumenisch	gezelschapsspel	breed	
maken:	crisisbestrijding.	Wat	een	veilig,	
comfortabel	bestaan	bedreigt	zal	de	nieuwe	
geallieerden	(en	er	zijn	op	termijn	waar-
schijnlijk	alleen	nog	maar	geallieerden)	de	
handen	ineen	doen	slaan	om	die	verstorin-
gen	van	het	goede	leven	het	hoofd	te	bie-
den.	Misschien	staan	ons	in	de	21e	eeuw	
rampen	en	crises	te	wachten	die	een	heel	
nieuw	existentieel	register	zullen	aanspre-
ken.	Maar	als	de	grote	rampen	en	crises		
uitblijven,	wat	dan?	Zullen	er	alleen	nog		
de	door	Nietzsche	verafschuwde	‘laatste	
mensen’	bestaan,	die	het	geluk	hebben		
uitgevonden	en	knipogen?	Zullen	de		
menswetenschappen	van	de	21e	eeuw	vrije-
tijdswetenschappen	zijn?	In	samenwerking	
met	Faculteit	der	Wijsbegeerte,	era	en	
Erasmus	Debating	Society.

	 Aantal	bezoekers:	118

	 24	maart	
V	Multitasken: Still, Slow & Silence

	 Aftrap	van	een	nieuwe	serie	interdisciplinai-
re	avonden	van	makerscollectief	sandersge-
luk,	onder	de	titel	Still, Slow & Silence.	Aan	
het	woord	komen	onder	andere	Ester	Naomi	
Perquin	(stadsdichter	Rotterdam),	David	
Dooghe	(stedenbouwkundige	en	curator	
van	Soundpiece	Rotterdam),	muzikant	Luc-
ky	Fonz	III,	geluidskunstenaar	Cilia	Erens,	
Falk	Hubner	(componist	en	doet	onder-
zoek	naar	performance	bij	muzikanten)	en	
Ronald	Ligtenberg	(organisator	Sencity,	do-
vendisco).	De	serie	Multitasken:	op	ontdek-
king	in	de	wereld	van	de	kunsten.	Er	wordt	
altijd	gestart	met	popmuziek,	maar	wanneer	
de	avond	vordert	komen	we	terecht	in	ex-
perimentele	film,	in	de	performance-art	en	
sociologische	oprispingen.	Samen	met	zoe-
kende	muzikanten,	twijfelende	gasten	en	
meanderende	makers	wordt	onder	leiding	
van	Vincent	Cardinaal	afgedaald	naar	de	
krochten	van	de	veelpotige	kunst.	Deze	eer-
ste	editie	draait	om	stilte	en	traagheid.	Met	

muzikanten	van	Codarts	die	live	zaken	uit-
proberen	met	een	eruptie	van	beeldmateri-
aal,	met	gasten	uit	kunst	en	wetenschap,	en	
met	het	aanwezige	publiek.	Het	wordt	een	
avond	voor	kunststudenten,	pubquizzers,	
muziekfreaks,	dichters,	filosofen,	film-
professoren	en	al	die	andere	liefhebbers	
die	het	willen	hebben	over	puntkomma’s.	
Deze	eerste	aflevering	van	Multitasken:		
Still,	Slow	&	Silence	wordt	ondersteund	
door	de	dienst	Kunst	en	Cultuur,	gemeente	
Rotterdam.

	 Aantal	bezoekers:	35

	 29	maart	
V	Sensoor: Zorg en welzijn herijkt

	 De	aandachtsmaatschappij:	hoe	is	het	ge-
steld	met	de	aandacht	in	onze	samenleving?	
In	welke	mate	wordt	er	belang	gehecht	aan	
een	aandachtige	omgang	met	het	leven?	
Het	Sensoorproject	‘De	aandachtsmaat-
schappij’	onderzoekt	deze	vragen	via	jaar-
lijkse	lezingen.	Experts	verkennen	vanuit	
verschillende	wetenschappelijke	invals-
hoeken	de	begrippen	maatschappij	en		
aandacht	op	hun	samenhang	en	betekenis.	
Waar,	wanneer,	waarvoor	en	bij	wie	heeft	
welke	aandacht	betekenis	en	waar	wordt	het	
gemis	eraan	nu	juist	zichtbaar.

	 In	samenwerking	met	De	Unie	in	Debat	
geeft	Sensoor	het	woord	aan	Govert	Buijs	
(Vrije	Universiteit	Amsterdam).	In	deze	le-
zing	gaan	historische	analyse	en	inhoudelijk	
toekomstperspectief	hand	in	hand.	Bestuur-
ders,	leidinggevenden	en	medewerkers	wor-
den	voorzien	van	ijkpunten	waarmee	zij	de	
dagelijkse	hectiek	kunnen	ontstijgen	en	van	
begrippen	waarmee	zij	zich	in	de	huidige	
tijdsgeest	te	weer	kunnen	stellen.	Govert	
Buijs	studeerde	politiek	en	theologie	en	
promoveerde	cum	laude	in	de	wijsbegeerte	
in	1998.	Hij	is	als	bijzonder	hoogleraar	
politieke	filosofie	verbonden	aan	de	Vrije	
Universiteit	in	Amsterdam.	Zijn	onderzoek	
richt	zich	op	de	verhouding	van	levens-
beschouwing	en	‘civil	society’,	het	geheel	
van	organisaties	en	initiatieven	die	zich		
bevinden	tussen	overheid,	economie	en		
privésfeer.

	 Aantal	bezoekers:	55

April
	
	 5	april	

V	Studium Generale: Uitdagingen voor de 
21e eeuw

	 Studenten	van	de	eur	gaan	in	debat	met	
wetenschappers,	medestudenten	en	bezoe-
kers	in	de	zaal	over	wat	volgens	hén	de	uit-



22

dagingen	zijn	voor	de	21e	eeuw.	De	deel-
nemende	studenten	zijn:	Izaak	Dekker		
(student	Faculteit	Wijsbegeerte),	Freek	de	
Haan	(student	Sociologie),	Jan	Willem	Dijk	
(afgestudeerd	geneeskundige	en	student	
Faculteit	Wijsbegeerte)	en	Myrthe	van	Die-
ijen	(student	Erasmus	School	of	Economics,	
president	Economische	Faculteits	Vereni-
ging	Rotterdam).	Gespreksleider	is	Awee	
Prins	(filosoof	eur).	

	 Aantal	bezoekers:	91

	 7	april	
V	De Unie Late Night

	 Presentatrice	Eva	Brouwer	ontvangt	aan	ta-
fel:	Clara	Sies	-	oprichtster	van	de	voedsel-
bank;	Kees	Moeliker	-	conservator	van	het	
Natuurhistorisch	Museum	over	Nachtbra-
kers;	Dominic	Schrijer	-	wethouder	Werk,	
Sociale	Zaken	&	Stedelijke	Economie	en	
Pien	Feith	-	zangeres	met	nét	een	nieuw	al-
bum:	Dance	on	Time.	

	 Aantal	bezoekers:	80

	 13	april	
V	Studium Generale: Serious Gaming

	 De	geplande	lezing	van	David	Nieborg	ging	
helaas	niet	door.	De	film	echter	wel:	Avalon	
(Japan,	Polen,	2001),	Avalon	is	een	Pools-
Japanse	sciencefiction-film	uit	2001	onder	
regie	van	Mamoru	Oshii.	Ergens	in	de		
toekomst	zijn	veel	gamers	verslaafd	aan		
het	online	gevechtsspel	Avalon.	Wanneer	
Ash,	een	van	de	beste	spelers,	hoort	van		
het	bestaan	van	een	nog	hoger	level	in		
het	spel,	besluit	ze	om	hiernaar	op	zoek		
te	gaan.	Daarbij	komt	ze	in	contact	met	de	
geheimzinnige	Bishop.

	 In	samenwerking	met	De	Unie	in	Debat,	
Histartes	en	Cedo	Nulli.

	 Aantal	bezoekers:	3

	 14	april	
V	Riagg Rijnmond: Spookrijders in de zorg

	 De	Rotterdamse	Meldcode	Huiselijk		
Geweld	illustreert	de	toenemende	grens-
vervaging	van	het	overheidsbeleid	in	de	
zorg.	Met	een	beroep	op	veiligheid	wordt	
de	greep	van	de	overheid	op	zorgverleners	
steeds	groter.	Professionele	expertise	en		
autonomie	staan	onder	zware	druk.

	 Riagg	Rijnmond	besloot	naar	de	rechter		
te	stappen	inzake	de	stopzetting	van	de		
gemeentelijke	subsidie	op	alle	preventie-
projecten	die	Riagg	aanbiedt	in	het	kader	
van	de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteu-
ning	(wmo).	Aanleiding	voor	het	stopzetten	
van	de	subsidie	was	de	weigering	van	Riagg	
de	meldcode	te	ondertekenen	en	deel	uit	te	
maken	van	het	samenwerkingsverband	sisa	

(Stedelijk	Instrument	Sluitende	Aanpak).	
De	rechtszaak	vindt	plaats	op	20	april	2011.	
Vanwege	deze	rechtszaak	verschijnt	het	
boek	Spookrijders in de zorg.	Jos	Lamé,	direc-
teur	van	Riagg	Rijnmond,	heeft	in	korte	tijd	
een	groot	aantal	wetenschappers	en	des-
kundigen	uit	de	praktijk	bereid	gevonden	
te	laten	zien	dat	de	Riagg	bepaald	niet	al-
leen	staat.	Tijdens	de	presentatie	van	het	
boek	op	14	april	zullen	enkele	auteurs	een	
voorzet	geven	en	vervolgens	met	het	pu-
bliek	in	debat	gaan	over	thema’s	als	veilig-
heid,	privacy	en	meldplicht.	Inleiders	van	
het	debat	zijn:	Rik	Peeters	(leermanager		
en	onderzoeker	bij	de	Nederlandse	School	
voor	Openbaar	Bestuur);	Jos	Lamé		
(directeur	Riagg	Rijnmond)	en	Marian		
van	Verschuer	(psychiater).	Het	debat	zal	
worden	voorgezeten	door	publicist	en		
nrc-columnist	Bas	Heijne.

	 Aantal	bezoekers:	106

	 27	april	
V	De Unie in De Wereld: Een Ongewenste 

Omwenteling
	 In	de	nieuwe	serie	De	Unie	in	De	Wereld	

elke	maand	aandacht	voor	een	actuele	
kwestie	in	de	internationale	politiek.	In	
deze	eerste	editie	staat	de	vraag	centraal	of	
het	Westen	wel	klaar	is	voor	democratie	in	
de	Arabische	wereld.	In	deze	turbulente		
tijden	waarin	een	jonge	generatie	de	Arabi-
sche	wereld	hervormt,	worden	jongeren		
tegelijkertijd	bestempeld	als	facebook-
generatie.	Waarmee	gesuggereerd	wordt	
dat	deze	generatie	niet	maatschappelijk	ge-
engageerd	zou	zijn.	Met	deze	reeks	wil	De	
Unie	in	Debat	het	tegendeel	bewijzen	door	
jonge	critici,	academici,	schrijvers	en	film-
makers	een	podium	te	bieden	om	de	actua-
liteit	te	duiden	en	hedendaagse	politieke	
thema’s	kritisch	te	beschouwen.	Deze	eerste	
editie	wordt	een	multimediale	avond	die	
analyse,	dialoog	en	verdieping	brengt	en	
waar	je	terecht	kunt	met	al	je	prangende	
vragen.	Aan	de	hand	van	fragmenten	uit		
de	vpro	Tegenlicht	documentaires	Onze 
Dierbare Dictators	en	Bevrijde Buren	gaan	
Zihni	Özdil	(historicus	en	wetenschappelijk	
docent	Erasmus	Universiteit)	en	Sophie		
Roborgh	(arabiste	en	strategisch	analyst		
bij	The	Hague	Centre	for	Strategic	Studies)	
in	debat	onder	leiding	van	presentator		
Farid	Tabarki.

	 Deze	avond	wordt	mogelijk	gemaakt	door	
Confetti,	Studium	Generale	en	De	Unie		
in	Debat	in	samenwerking	met	vpro	
Tegenlicht.

	 Aantal	bezoekers:	42
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Mei
	
	 5	mei	

V	De Unie Late Night
	 Ernest	van	der	Kwast	ontvangt	aan	tafel		

onder	andere:	Leen	en	Bertus	-	de	‘haar-
snijders’	van	Schorem;	Janneke	Geertsma	-	
maakster	van	de	documentaireserie	Wel 
oud, niet seniel;	Carolien	van	Hooijdonk	en	
Anton	Molenaar	-	projectleider	van	State		
of	the	Art;	Leefbaar	Rotterdam	over	de		
gevolgen	van	de	bezuiniging	voor	de		
Rotterdamse	kunsten	en	een	live	optreden	
van	Half	Way	Station.	
Aantal	bezoekers:	85

	 11	mei	
V	ArchitectuurCase: Voorbij de tijdelijkheid

	 Met	de	toenemende	leegstand	is	het	tijde-
lijk	(her-)gebruik	van	kantoren	en	winkels	
een	populaire	strategie	van	stadsontwikke-
laars	-	en	eigenaren.	In	Rotterdam	is	hier-
van	een	aantal	succesvolle	voorbeelden	te	
noemen,	te	weten	het	Schieblock	en	de		
Machinist.	In	stadswijken	als	het	Oude	
Noorden	is	weer	gekozen	voor	een	andere	
methode,	meer	gericht	op	langdurige	trans-
formatie.	Wat	kan	tijdelijk	hergebruik	bete-
kenen	in	zeer	trage	ontwikkelingsprocessen	
en	waar	zijn	andere	strategieën	noodzake-
lijk?	En	bestaat	er	in	de	stedelijke	ontwikke-
ling	überhaupt	iets	als	tijdelijkheid?	Gast-
programmeur	is	architect	Tjerk	van	de		
Wetering.	Hans	Karssenboom	en	Marcus	
Fernhout	reflecteren	op	zijn	inleiding.	Het	
aansluitende	debat	met	hen	en	met	de	zaal	
staat	onder	leiding	van	Patrick	van	der	
Klooster	(directeur	air).

	 Aantal	bezoekers:	85

	 12	mei	
V	Kunst aan het Volk!

	 Naar	aanleiding	van	de	discussienota	van	de	
Tafel	van	Zes	en	het	advies	van	de	Raad	
voor	Cultuur	een	debat	over	de	ongewisse	
toekomst	van	de	‘peer	review’	beoordeling-
systematiek	van	de	kunsten.	Met:	Thije	
Adams,	René	Boomkens,	Jonas	Staal,	Bert	
Holvast	en	gespreksleider	Bas	Heijne.

	 Aantal	bezoekers:	58

	 14	mei	
V	14 mei debat: Een hart en een haven

	 Herdenking	van	het	bombardement	in		
Rotterdam	op	14	mei	1940	naar	aanleiding	
van	het	essay	Een hart en een haven	van	Wil-
lem	Otterspeer.	Te	gast	zijn:	burgemeester	
Ahmed	Aboutaleb,	Gyz	la	Rivière,	Nelleke	
Noordervliet	en	Willem	Otterspeer.

	 Aantal	bezoekers:	75

	 17	mei	
V	Studium Generale Jaargetijdengast: Jörgen 

Raymann
	 Jörgen	Raymann	(1966)	is	een	van	de	

meest	populaire	cabaretiers	van	Nederland.	
Naast	van	vele	theatershows	is	hij	bekend	
van	het	tv-programma	Raymann	is	Laat,	
waarin	hij	onder	andere	als	Tante	Es	bn-ers	
het	vuur	aan	de	schenen	legt.	Als	Lentegast	
vertelt	hij	over	invloedrijke	stand-up	come-
dians,	zijn	favoriete	Rotterdamse	plekken,	
maar	ook	over	zijn	studie	economie	aan		
de	Erasmus	Universiteit	en	hoe	hij	in	aan-
raking	kwam	met	komedie	gedurende		
zijn	lidmaatschap	van	een	interfacultaire	
studentencabaretgroep.	Vertel	me	Jörgen:	
wie	is	je	vader,	wie	is	je	moeder...?!

	 Aantal	bezoekers:	125

	 19	mei	
V	Pierre Bayle lezing: L.M. de Rijk

	 Op	uitnodiging	van	de	Pierre	Bayle	Stich-
ting	houdt	classicus,	mediëvist	en	taal-
filosoof	L.M.	de	Rijk	de	Pierre	Bayle	lezing	
2011:	Kritisch denken en onze hang naar de 
vaste grond.	Locatie:	Arminius.

	 Aantal	bezoekers:	218

	 27	mei	
V	Off Screen

	 Met	de	nieuwe	korte	film	Chairs Missing	
van	Bea	de	Visser;	de	korte,	beeldende	film	
Los	van	Conny	Beneden;	van	Jasper	Wessels	
de	film	Valdrift	en	van	Roy	Dames	een	af-
levering	van	de	tv-serie	Loverboys.	Alle	film-
makers	zijn	aanwezig	en	gaan	in	gesprek	
met	gastheer	Christiaan	van	Schermbeek.

	 Aantal	bezoekers:	75

Juni
	
	 2	juni	

V	De Unie Late Night
	 Met:	Gerrol	Hieralal	-	de	meest	bijzondere	

taxichauffeur	van	Rotterdam;	Bas	Kwakman	
-	directeur	van	Poetry	International;	Marcel	
van	der	Steen	-	Vers	ingevlogen	uit	Sarjevo	
en	muziek	van	My	Corduroy	Life.	

	 Aantal	bezoekers:	90

	 14	juni	
V	Confetti conferentie: De linkse kerk bestaat 

niet
	 Confetti,	de	jongerenredactie	van	De	Unie	

in	Debat,	organiseert	programma’s	over	ver-
schillende	maatschappelijke	thema’s	die	de	
jongere	inwoners	van	Rotterdam	aan	het	
hart	gaan.	Confetti	stelt	het	neoliberale	we-
reldbeeld	aan	de	kaak	en	probeert	de	mythe	
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van	de	linkse	kerk	te	ontmaskeren.	Met	een	
driedaags	programma	met	films,	debatten	en	
openbare	lezingen	gaan	zij	op	zoek	naar	de	
contouren	van	een	alternatief	wereldbeeld.	
Is	het	na	de	steeds	heviger	wordende	econo-
mische	crises	niet	tijd	voor	een	alternatief	
voor	het	huidige	neoliberale	wereldbeeld?	In	
hoeverre	is	de	vrije	markt	een	utopie?	Bestaat	
er	wel	zoiets	als	een	linkse	kerk	of	is	dit	een	
mythe	die	typerend	is	voor	de	verrechtsing	
van	het	publieke	debat?	Deze	vragen	staan	
centraal	tijdens	de	driedaagse	conferentie		
De linkse kerk bestaat	niet	in	De	Unie.

	 Wegens	omstandigheden	kon	de	openbare	
lezing	van	Jan	Blommaert	met	commentaar	
van	Rob	Goossens	helaas	niet	doorgaan.		
Ter	compensatie	‘s	middags	deel	1	en	deel	
2	van	Manufacturing Consent,	gevolgd	door	
een	q&a	met	regisseur	Peter	Wintonick.

	 Aantal	bezoekers:	23

	 15	juni	
V	Confetti conferentie: De linkse kerk bestaat 

niet - De wereld als markt en strijd
	 Is	het	na	de	steeds	heviger	wordende	eco-

nomische	crises	niet	tijd	voor	een	alterna-
tief	voor	het	huidige	neoliberale	wereld-
beeld?	In	hoeverre	is	de	vrije	markt	een	
utopie?	Bestaat	er	wel	zoiets	als	een	linkse	
kerk	of	is	dit	een	mythe	die	typerend	is	voor	
de	verrechtsing	van	het	publieke	debat?	
Deze	vragen	staan	centraal	tijdens	de	drie-
daagse	conferentie	De linkse kerk bestaat niet.	
Confetti	signaleert	dat	de	vrije	markt	in	de	
afgelopen	dertig	jaar	bijna	overal	in	de		
wereld	heilig	is	verklaard.	Volgens	de	grote	
ideoloog	van	het	neoliberalisme	Milton	
Friedman	zorgt	de	gierigheid	van	de	geïn-
dividualiseerde	burger	voor	meer	welvaart		
zolang	de	overheid	zich	zo	min	mogelijk		
bemoeit	met	‘de	markt’.	Voor	Nederland	
heeft	de	vrije	marktideologie	een	gestage	
ontmanteling	van	de	verzorgingsstaat	be-
tekend.	Maar	ook	in	het	publieke	debat	-		
zowel	in	de	politiek	als	in	de	media	en	in	
het	onderwijs	-	is	deze	ideologie	als	kader	
aangenomen.	Kortom,	het	neoliberale		
wereldbeeld	is	waarheid	geworden.	Vooral	
voor	jongeren	die	in	de	jaren	’80	en	later	
zijn	geboren	hebben	deze	neoliberale		
kaders	een	grote	mate	van	vanzelfsprekend-
heid	zonder	dat	alternatieven	voorhanden	
zijn.	Met	de	film	The Corporation	gevolgd	
door	q&a	met	Zihni	Özdil	en	Jeroen	van	
Ommen.	Een	openbare	lezing	van	Hans	
Achterhuis	(emeritus	hoogleraar	Wijs-
begeerte,	‘Denker	des	Vaderlands’)	met	
commentaar	van	Jiska	Engelbert	(Assistant	
Professor	Media,	eur).

	 Aantal	bezoekers:	52	

	 16	juni	
V	Confetti conferentie: De linkse kerk bestaat 

niet - Tahrir Square in Nederland
	 Slotdebat	met	Lieven	de	Cauter	(cultuur-

filosoof,	auteur,	dichter,	docent)	en	reactie	
van	Khaibar	Sarghandoy	(rechtenpromo-
vendus	eur).	

	 Aantal	bezoekers:	31

September
	
	 1	september	-	deel	1

V	De Nieuwe Oogst: Media Morpholgies 
	 De	Nieuwe	Oogst	Rotterdam,	het	nieuwe	

cultuurpodium	van	Rotterdam,	organiseert	
in	samenwerking	met	Lotte	Hoek	(Universi-
ty	of	Edinburgh)	een	tweedaagse	conferen-
tie	over	hoe	oude	en	nieuwe	mediatechno-
logieën	op	elkaar	aansluiten.	De	thema’s	
komen	voort	uit	onderzoek	naar	media-
technologieën	en	infrastructuur	in	Zuid-
Azië.	Inzichten	uit	Zuid-Azië	worden		
ver	geleken	met	onderzoek	in	Nederland,	
Japan,	Brazilië,	Turkije	en	Roemenië.

	 Aantal	bezoekers:	25

	 2	september	-	deel	1
V	De Nieuwe Oogst: Media Morpholgies 

	 Tweede	deel	van	de	conferentie	van	De	
Nieuwe	Oogst.

	 Aantal	bezoekers:	20

	 8	september
V	De Unie Late Night

	 Met:	John	Schipper	-	de	enige	erkende		
frituroloog	van	Nederland;	Willem	Schinkel	
-	Socioloog;	de	Rotterdamse	bodybuilders	
van	het	Ro	Theater;	Kees	Moeliker	-	conser-
vator	van	het	Natuurhistorisch	Museum		
en	liefhebber	van	opmerkelijk	diergedrag.	
Muziek	van	The	Yes	Please;	de	korte	film	
The Super Rope Solution	van	Auke	de	Vries,	
winnaar	van	de	tent	Academy	Awards	2011	
en	muzikale	omlijsting	van	dj-duo	Spectacu-
lar	Spectacular.

	 Aantal	bezoekers:	98

	 11	september	
V	Boekpresentatie en debat: wtf?! Volwassen 

worden na 9/11
	 Debat	naar	aanleiding	van	het	verschijnen	

van	het	boek	wtf?! Volwassen worden na 11 
september	van	Hassan	Bahara	en	Patrick	
Pouw.	Tien	jaar	geleden	werd	de	wereld		
opgeschrikt	door	de	aanslagen	in	Amerika.	
Iedereen	weet	nog	wat	hij	of	zij	deed	op		
die	bewuste	dag	in	september.	Maar	wat		
gebeurde	er	daarna?	In	welke	mate	wierp	
9/11	een	schaduw	over	onze	levens?	wtf?! 
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Volwassen worden na 11 september	biedt	een	
rijk	palet	aan	persoonlijke	en	prikkelende	
beschouwingen	en	verhalen.	Niet	van	de	
‘usual	suspects’,	maar	van	21	uitgesproken	
jonge	Nederlanders.	Hoe	beïnvloedde	9/11	
hun	levens?	

	 Met:	Hassan	Bahara;	columnist	en	literair	
criticus	en	Patrick	Pouw	freelancejournalist.	
Presentatie	is	in	handen	van	Farid	Tabarki	
en	het	eerste	exemplaar	van	het	boek	wordt	
aan	Tofik	Dibi	overhandigd.

	 Aantal	bezoekers:	79

	 12	september	
V	Documentaire: Crooked Beauty

 Crooked Beauty	is	een	poëtische	documen-
taire	over	activiste	en	kunstenares	Jacks		
McNamara.	Na	afloop	van	de	vertoning	zal	
de	regisseur	Ken	Paul	Rosenthal	dieper	in-
gaan	op	het	achterliggende	thema	van	de	
film	en	daarover	met	het	publiek	de	dia-
loog	aangaan.

	 Aantal	bezoekers:	9

	 16	september	
V	Camera Japan: Film en debat

	 Filmvertoning	en	debat:	Ashes	to	Honey:	
for	searching	a	sustainable	future

	 Op	Iwaishima,	een	klein	eiland	voor	de	kust	
van	Japan,	vechten	bewoners	al	28	jaar	te-
gen	de	komst	van	een	kerncentrale.	Film-
maker	Kamanaka	Hitomi	volgt	Takashi,	een	
van	de	jongste	bewoners	van	dit	eiland	en	
zijn	medestanders,	in	de	strijd	tegen	de	
komst	van	deze	centrale.	Tegelijkertijd	gaat	
Kamanaka	naar	Zweden	waar	genoeg	voor-
beelden	te	vinden	zijn	van	alternatieve	vor-
men	van	energie.	Ze	vindt	zelfs	een	dorp	
dat	volledig	zelfvoorzienend	is	op	het	ge-
bied	van	energie.	De	film	is	gemaakt	vóór	
de	ramp	die	Japan	getroffen	heeft,	maar	
laat	op	indringende	wijze	zien	dat	kern-
energie	daar	nooit	onomstreden	is	geweest.	
Het	werpt	voor	nu,	ná	maart	2011,	de	be-
langrijke	vraag	op	of	er	niet	definitief	een	
andere	weg	ingeslagen	moet	worden.	Voor-
afgaand	aan	de	film	een	debat	met	de	vol-
gende	gasten:

	 Hans	van	der	Lugt	-	voormalig	Japan	corres-
pondent	voor	nrc	Handlesblad	en	auteur	
van	Geketende democratie - Japan achter de scher-
men en Ike	Teuling	-	chemicus	en	stralings-
deskundige	bij	Greenpeace.	Ze	leidt	op	dit	
moment	het	onderzoek	naar	radioactieve	
besmetting	van	het	Japanse	zeeleven.

	 Aantal	bezoekers:	40

	

	 20	september	
V	Het Internationale Keuzedebat: Lessen in 

Revolte
	 Ook	dit	jaar	organiseerden	De	Unie	in	De-

bat	en	De	Internationale	Keuze	een	avond	
die	verbindingen	legt	tussen	het	festival-
programma	en	ontwikkelingen	in	de	sa-
menleving	en	de	politiek.	Nu	eeuwenoude	
sociale	conflicten	overal	ter	wereld	oplaai-
en,	ontevreden	jongeren	met	mestvorken	
de	straten	afschuimen	en	de	Europese	ver-
zorgingsstaten	langzaam	worden	ontman-
teld	staat	in	dit	debat	de	vraag	centraal	of	
ook	Nederland	rijp	is	voor	een	revolutie.	

	 Gespreksleider:	Lex	Bohlmeijer.	Te	gast	
zijn:	Abdelkader	Benali,	Hedy	d’Ancona,	
Lotte	van	den	Berg,	Ruud	Gielens,	Willem	
Schinkel,	Thierry	Baudet.	Locatie:	Rotter-
damse	Schouwburg.

	 Aantal	bezoekers:	115

	 21	september	
V	De Unie in De Wereld

	 De	Unie	in	Debat,	Studium	Generale	en	
jongerenredactie	Confetti	organiseren	een	
nieuwe	editie	van	De	Unie	in	de	Wereld.	
Op	deze	derde	woensdag	van	september	
presenteert	financieel	geograaf	Ewald		
Engelen	een	alternatieve	troonrede	en		
gaat	aansluitend	in	discussie	met	jurist	en	
historicus	Thierry	Baudet.	Presentatie	is	in	
handen	van	Farid	Tabarki.

	 Aantal	bezoekers:	39

Oktober
	
	 6	oktober	

V	De Unie Late Night
	 Met:	Ako	Taher	-	Voormalig	huispianist	van	

kringloopwinkel	Piekfijn;	Ahmed	Abouta-
leb	en	Inez	Weski	-	Burgemeester	en	advo-
cate	in	debat	over	de	plannen	om	voetbal-
vandalen	af	te	beelden	op	billboards	in	de	
stad;	Pieter	Schol	en	Piet	Vollaard; tika	-	
Nederlandse	indie	rockband;	de	korte	film	
Ik Lees Dus Ik Ben	en	muzikale	omlijsting	
door	dj-duo	Spectacular	Spectacular.

	 Aantal	bezoekers:	145

	 12	oktober	
V	ArchitectuurCase: Stedenbouw per kavel

	 De	Rotterdamse	binnenstad	zal	verder	ver-
dichten.	Zelfs	de	kleinste	invulprojecten	
kunnen	bijdragen	aan	het	versterken	en	
verhelderen	van	de	stedelijke	structuur.		
Tegelijk	plaatst	deze	nieuwe	maat	van	ont-
wikkelen	ondernemende	architecten	en	
kleine	opdrachtgevers	weer	terug	in	het	
werken	aan	de	stad.	De	kavel	biedt	kansen.	
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Op	eigen	initiatief	onderzocht	Henk		
Hartzema	(studio	Hartzema)	in	opdracht	
van	de	gemeentelijke	dienst	Stedenbouw		
de	ruimte	die	de	stad	biedt	en	waar	haar	
structuur	ontbreekt.

	 Aantal	bezoekers:	103

	 14	oktober	
V	Off Screen

	 Met:	Broertje	van	Marèl	Jap-Sam;	Vestiaire	
van	Martijn	J.	Kramp;	I’m Never Afraid	van	
Willem	Baptist;	De Tijd	van	Bart	Vegter	en	I 
Just Want to Call You Baby	van	Kim	Herman.	

	 Aantal	bezoekers:	100

	 19	oktober	
V	De kracht van diversiteit

	 Tijdens	dit	debat	gaan	jongeren,	volwasse-
nen,	de	politiek	en	het	bedrijfsleven	met		
elkaar	de	dialoog	aan	over	de	(on)mogelijk-
heden	voor	jongeren	met	een	goede	op-
leiding	op	de	arbeidsmarkt.	In	totaal	wor-
den	drie	stellingen	op	een	creatieve	manier	
(onder	andere	theater	en	spoken	word)		
gepresenteerd	en	vervolgens	krijgen	alle	
aanwezigen	de	ruimte	om	hierop	te	reage-
ren	tijdens	het	debat.	De	Kracht	van	diver-
siteit	is	een	project	van	het	Platform	Buiten-
landers	Rijnmond	(pbr)	in	samenwerking	
met	Stichting	Young	up	en	wordt	mede	
mogelijk	gemaakt	door	Jeugd,	Onderwijs	
en	Samenleving.

	 Aantal	bezoekers:	73

	 26	oktober	
V	Ff Serieus - groepsgesprek rdam elixer

	 Open	brainstorm	over	‘cultuurstad	Rotter-
dam’	onder	leiding	van	Gyz	la	Riviere	en	
Ted	Langenbach.	rdam elixer	wil	weten	
hoe	studenten	aankijken	tegen	Rotterdam	
als	cultuurstad.	Is	kunst	en	cultuur	belang-
rijk,	wie	zijn	jouw	art	icons,	is	er	genoeg	te	
doen	in	Rotterdam?	Samen	proberen	we		
tot	dé	ingrediënten	te	komen,	die	van		
Rotterdam	de	ideale	cultuurstad	maken.		
Je	kunt	rdam elixer	tegenkomen	in	de	
stad,	tijdens	het	uitgaan	of	op	festivals.		
Ook	organiseren	we	debatavonden,	waarop	
je	je	kunt	uitspreken.	

	 Organisatie:	rdam elixer,	De	Unie	in	
Debat	en	Nieuwe	Garde.

	 Aantal	bezoekers:	40

November
	
	 3	november	

V	De Unie Late Night
	 Te	gast:	Tinus	en	Bep	de	Does	met	plakboe-

ken	vol	foto’s	van	Rotterdam,	Marianne	van	

den	Anker	over	‘Het	Stadsinitiatief’,	Ferri	
Ronteltap	en	Jannie	Hack	over	de	Meisjes	
van	Jamin.	Live	optreden	van	Stanley	Brinks	
en	een	mini-hoorcollege	door	bioloog	Kees	
Moeliker.	Gastheer:	Ernest	van	der	Kwast.	

	 Aantal	bezoekers:	90

	 4	november	
V	De kracht van de roman

	 Op	4	november	2011	wordt	het	vierjarig	be-
staan	van	de	leerstoel	Literatuur	en	Samen-
leving	gevierd,	en	de	start	ingeluid	van	een	
nieuwe	periode	van	vier	jaar	literatuur	aan	
de	Erasmus	Universiteit	Rotterdam.	De	stad	
wordt	uitgenodigd	om	deze	dag	openbare	
colleges	te	volgen,	over	de	vormgeving	van	
de	wereld	door	literatuur.	De	avond	wordt	
gevuld	met	lezingen	van	Bas	Heijne,	die	
zich	zal	toeleggen	op	zijn	werk	Echt zien:	
Literatuur	in	het	mediatijdperk,	socioloog	
en	‘radicaal	denker’	Willem	Schinkel,	Jean-
ne	Gaakeer	specialist	in	het	grensgebied		
literatuur	en	recht	en	Frans-Willem	Korsten	
bijzonder	hoogleraar	Letteren	en	Samenle-
ving.	De	avond	wordt	gemodereerd	door	
journaliste	en	schrijfster	Tracy	Metz.

	 Aantal	bezoekers:	90

	 17	november	
V	Studium Generale Jaargetijdengast: 

Inez Weski
	 Inez	Weski	behoort	al	jaren	tot	de	top	de	

van	Nederlandse	strafrechtadvocatuur.	Ze		
is	verbonden	aan	Weski	Heinrici	Advocaten	
in	Rotterdam	en	heeft	een	voorliefde	voor	
complexe,	niet-doorsnee	megazaken.		
Ze	werkt	zowel	in	Nederland	als	in	het	bui-
tenland	als	strafpleiter	en	vertegenwoordig-
de	onder	andere	Desi	Bouterse,	Guus	K.	
(wapenhandel	in	Liberia)	en	August	B.		
(diamantroof	Schiphol).	De	bekende	alum-
na	van	de	eur	wordt	geroemd	om	haar	
werkmentaliteit,	innemende	schaterlach	en	
enorme	dossierkennis.	Aan	de	hand	van	
haar	favoriete	film-,	tv-	en	muziekfragmen-
ten	gaat	Weski	in	gesprek	met	Geert	Maarse	
over	haar	relatie	met	het	om,	de	verande-
ringen	in	het	Nederlandse	rechtssysteem	en	
de	toekomst	van	de	advocatuur.	Organisa-
tie:	Erasmus	Podium	ism	De	Unie	in	Debat.

	 Aantal	bezoekers:	120

	 18	november	
V	r2001, 10 jaar later

	 Uitwisseling	met	betrokkenen	van	de	vijf	ge-
nomineerde	steden	voor	‘culturele	hoofd-
stad	van	Europa’	en	ervaringsdeskundigen	
van	r2001	om	de	ervaringen	over	te	dragen	
en	te	borgen.	Organisatie	en	inititatief:	De	
Unie	in	Debat,	Carolien	Dieleman,	Monica	
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van	Steen	en	Bert	van	Meggelen.	Met	een	
film	met	bijzonder	archiefmateriaal	van	het	
Culturele	Hoofdstadjaar,	discussie	met	alle	
betrokkenen,	speeddates	met	stafleden	en	
samenvatting	met	conclusies	en	nagesprek	
onder	het	genot	van	borrel	en	buffet.

	 Aantal	bezoekers:	37

	 22	november	
V	Art.1: De verdeelde stad

	 Art.1	en	De	Unie	in	Debat	organiseren	het	
eerste	deel	van	het	debattweeluik	

 De verdeelde stad.	In	het	tweeluik	staan	de	
volgende	vragen	centraal:	Wat	verdeelt	
mensen	in	de	stad?	In	hoeverre	trekken	
mensen	zich	terug	op	hun	eigen	eiland?	
Welke	eilanden	zijn	dit	en	is	dit	problema-
tisch?	Discussie	met:	Herman	Meijer	voor-
malig	wethouder	GroenLinks;	Marja	de	
Bruijn,	bestuurder	Woonstad	Rotterdam;	
Theo	Coşkun,	dagelijks	bestuurder	deelge-
meente	Charlois;	Els	Desmet,	onderzoeks-
journalist	en	auteur	van yu[e]p	over	de	op-
komst	van	een	nieuwe	middenklasse	op	
Zuid;	Aysel	Kaya,	projectleider	participatie	
Pact	op	Zuid	en	Aetzel	Griffioen,	filosoof	
en	stafmedewerker	Rotterdam	Vakmanstad.	
De	discussie	wordt	geleid	door	Rineke	
Kraaij.	

	 Aantal	bezoekers:	51

	 23	november	
V	De Unie in De Wereld: The Clash of Gene-

rations
	 Een	nieuwe	editie	van	De	Unie	in	de	We-

reld	met	het	thema	The Clash of Generations.	
Moeten	jongeren	de	rekening	voor	de	crisis	
betalen?	Is	Europa	terug	in	de	jaren	tachtig,	
de	tijd	van	No	Future	en	de	‘verloren	gene-
ratie’.	En	welke	alternatieve	strategieën	
kunnen	een	frontale	botsing	voorkomen?	
Deze	vragen	komen	aan	de	orde	in	een	
multimediale	discussieavond	waarin	we	de	
botsende	generaties	bijeen	brengen.	Met:	
Merijn	Oudenampsen;	Martin	Pikaart;	Anet	
Bleich	en	gespreksleider	Farid	Tabarki.

	 Aantal	bezoekers:	27

	 29	november	
V	Slotdebat: rdam elixer

	 Een	avond	vol	beeldende	kunst,	performan-
ces,	bandjes	én	een	stevig	studentendebat	
waarin	kunst	en	cultuur	in	jouw	stad	cen-
traal	staan.	Met:	wethouder	Antoinette	
Laan,	kunstenaar	Gyz	la	Rivière,	zus	Archi-
tecten,	schrijver	Ernest	van	der	Kwast,		
kunstenaar	Yvonne	Beelen,	dichter	Lennart	
Pieters,	kunstenaarscollectief	Bliss,	dj	duo	
Spectacular	Spectacular,	de	Rotterdamse	
band	S	as	in	Assassins	e.a.	Het	initiatief	voor	

rdam elixer	ligt	bij	de	Rotterdamse	Raad	
voor	Kunst	en	Cultuur,	de	uitvoering	is	in	
handen	van	De	Unie	in	Debat,	in	samen-
werking	met	Lokaal	en	Studium	Generale	
(eur).

	 Aantal	bezoekers:	106

December
	
	 1	december

V	De Unie Late Night
	 Met	in	deze	editie	vuurspuwer	David		

Boelee,	filosoof	Henk	Oosterling,	architect	
Adriaan	Geuze,	een	live	optreden	van	Rats	
on	rafts	en	dj	duo	Spectacular	Spectacular.

	 Aantal	bezoekers:	109

	 14	december	
V	Dancing on the Edge Festival

	 In	samenwerking	met	Beeld	voor	Beeld	
(Nederland),	ProAction	Film	(Syrië)		
en	ArteEast	(vs)	presenteert	Dancing	on	
the	Edge	een	filmprogramma,	waarin	de		
Syrische	cinema	centraal	staat.	

	 Films	van	drie	Syrische	grootmeesters	-	
Omar	Amiralay,	Ossama	Mohammed	en	
Mohammad	Malas	-	worden	van	6	t/m	17	
december	vertoond	in	Rialto	en	het	Tro-
pentheater	in	Amsterdam,	‘t	Hoogt	in	
Utrecht,	De	Unie	in	Rotterdam	en	Korzo	in	
Den	Haag.	Door	hun	kritische	analyse	van	
het	Baath	regime	in	Syrië	kunnen	deze	
films	beschouwd	worden	als	voorboden	van	
de	massale	opstanden	in	2011.

	 Een	panel	bestaande	uit	Rosh	AbdelFatah	
en	Maher	Al-Sabbagh,	twee	Syrische	film-
makers	en	Dick	Douwes,	Midden-Oosten	
expert	(Erasmus	Universiteit)	zal	onder	lei-
ding	van	moderator	Zihni	Özdil	uitgebreid	
worden	ingaan	op	het	werk	en	de	betekenis	
van	Omar	Amiralay,	de	belangrijkste	Arabi-
sche	documentairemaker	en	een	van	de	
grootste	criticasters	van	het	Syrische	regi-
me.	Amiralay	stierf	in	februari	2011,	vlak	
voor	het	uitbreken	van	de	Syrische	opstand.	
Zijn	films,	hoewel	verboden	in	Syrië,	zijn		
inspiratie	en	voorbeeld	voor	een	nieuwe		
generatie	Syrische	filmmakers,	die	actief		
betrokken	is	bij	de	Syrische	revolutie.	

	 Aantal	bezoekers:	14

	 Totaal	aantal	programma’s	 57
	 Totaal	aantal	bezoekers	 4107
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Bijlage 
De Unie in de media

April

V	Talkshow De Unie Late Night (7 april)	

 NRC Handelsblad,	31	maart
 Lezingen & literatuur
	 In	de	sectie	‘Voorkeur’	een	aankondiging	

van	het	programma.	Citaat:“De	Unie	Late	
Night.	Rotterdamse	talkshow	op	7	april	om	
21u30	in	De	Unie	over	nachtbrakers,	verval	
en	voedselpakketten.	Gasten:	Clara	Sies,		
oprichtster	van	de	voedselbank.	Kees		
Moeliker,	conservator	van	het	Natuur-
historisch	Museum	over	uilen.	Dominic	
Schrijer,	Rotterdamse	wethouder	van	werk,	
sociale	zaken	en	economie	over	de	ver-
loedering	van	Rotterdam-Zuid.”

V	Debat Spookrijders in de zorg (14 april)

 Algemeen Dagblad,	29	maart
 Riagg strijdt met proces en boek tegen 

meldcode
	 Artikel	over	het	boek:	Spookrijders	in	de	

zorg.	
	 Aan	het	boek	dat	op	14	april	wordt	gepre-

senteerd	bij	een	debat	in	De	Unie	in	Rotter-
dam	werkten	wetenschappers,	juristen	en	
praktijkmensen	mee.	Een	kleine	week	later,	
op	20	april,	is	het	proces.

V	Debat De Unie in de Wereld (27 april)

 NRC Handelsblad,	21	april
 Lezingen & literatuur
	 In	de	sectie	‘Voorkeur’	een	aankondiging	

van	het	debat.	Citaat:	“Democratie	in	de	
Arabische	wereld.	Is	het	Westen	wel	klaar	
voor	democratie	in	de	Arabische	wereld?	
Op	27	april	20u	is	in	De	Unie,	Rotterdam	
het	eerste	debat	in	de	serie	‘De	Unie	in	de	
Wereld’	aan	de	hand	van	fragmenten	uit	de	
vpro	Tegenlicht	documentaires.”

Mei

V	Debat Een hart en een haven (14 mei)

 Algemeen Dagblad,	12	mei
 Boekje over bombardement Rotterdam 

leidt tot commotie
	 Artikel	over	commotie	die	rees	naar	aanlei-

ding	van	een	publicatie	van	Willem	Otter-
speer,	die	twee	dagen	later	zal	optreden	in	

De	Unie.	Citaat:“Een	boekje	dat	is	uitge-
bracht	ter	gele	genheid	van	de	herdenking	
van	het	bombardement	op	Rotterdam	in	
1940,	heeft	geleid	tot	woedende	re	acties	
van	de	Joodse	gemeenschap.	Zij	voelen	zich	
geschoffeerd	door	de	schrijver	en	Leidse	
hoogleraar	Willem	Otterspeer	omdat	hij		
betoogt	dat	Israël	de	herdenking	van	de	
Holocaust	als	politiek	instrument	uitbuit	
voor	één	Joodse	staat.(…)	Zaterdag	discus-
sieert	burgemees	ter	Aboutaleb	met	Otter-
speer	over	het	essay.	Hij	ziet	nog	geen	reden	
om	dat	debat	vanwege	de	commotie	af	te	
zeggen,	maar	geeft	wel	aan	dat	wat	hem	be-
treft	herdenken	van	de	wreedheden	in	de	
Tweede	Wereld	oorlog	volledig	los	staat	van	
de	po	litieke	situatie	in	het	Midden-Oos	ten.”

V	Pierre Bayle-lezing 2011: Kritisch denken 
en onze hang naar de vaste grond, door 
Lambertus de Rijk (19 mei)

 NRC Handelsblad,	14	mei
 De stelling van L.M. de Rijk: Morrelen aan 

de rechtsstaat schaadt op den duur ieder-
een, ook de morrelaars zelf

	 Interview	met	de	86-jarige	emeritus	hoog-
leraar	filosofie	Lambertus	de	Rijk	met	daar-
onder	een	aankondiging	van	zijn	lezing.

 Trouw,	Katja	Keuchenius,	18	mei	
 Iedereen heeft een neiging tot religiositeit, 

behalve nihilisten
	 In	de	bijlage	Religie	&	Filosofie	wordt	van	

de	aanstaande	lezing	melding	gemaakt:	
“Mediëvist	en	taalfilosoof	Lambertus	de	
Rijk	(1924)	houdt	morgen	de	tweejaarlijkse	
lezing	van	de	Pierre	Bayle	Stichting,	waarin	
hij,	aldus	de	aankondiging,	‘controversiële	
discussies	in	de	maatschappij’	bespreekt		
die	worden	‘vertroebeld	door	wederzijds	
onbegrip’.”	

Juni

V	Confettidebat: De linkse kerk bestaat niet 
(14 t/m 16 juni)

 Trouw,	14	juni	
 De linkse kerk bestaat niet?
	 Aankondiging	van	een	driedaags	congres	

over	de	toekomst	van	het	neoliberale		
wereldbeeld.	Confetti,	de	jongerenafdeling	
van	debatpodium	De	Unie,	vraagt	zich	af	in	
hoeverre	‘de	linkse	kerk’	een	mythe	is.
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September

V	Debat en boekpresentatie: wtf?! Volwassen 
worden na 11 september (11 september)

 NRC Handelsblad,	10	september
 Wij woonden nog veilig thuis op 11 septem-

ber / Voor mij was de moord op Fortuyn 
veel indrukwekkender

	 Interview	met	twee	jongvolwassenen	die	een	
essay	schreven	voor	de	bundel	wtf?!	Vol-
wassen	worden	na	11	september.	Bij	het	in-
terview	is	een	aankondiging	opgenomen	
van	het	debat	in	De	Unie	waaraan	zij	zullen	
deelnemen.

Oktober

V	Talkshow De Unie Late Night (6 oktober)

 Algemeen Dagblad,	4	oktober	
 Aboutaleb en Weski in debat over billboards
	 Voorbeschouwing	op	de	talkshow.	Citaat:	

“De	Rotterdamse	burgemeester	Ahmed	
Aboutaleb	en	advocaat	Inez	Weski	gaan	
donderdag	in	debat	over	het	vertonen	van	
verdachte	relschoppers	op	billboards.	De	
Rotterdamse	strafpleiter	Weski	geldt	als	een	
van	de	voornaamste	criticasters	van	het	
strenge	veiligheidsbeleid	in	de	Maasstad.	
Rotterdam	staat	erom	bekend.	Het	is	de	
frontlijn	als	het	gaat	om	inbreuk	op	privé-
levens	van	burgers.	Er	is	heel	wat	te	bespre-
ken,	blikt	Weski	alvast	vooruit	op	de	ont-
moeting	met	Aboutaleb	bij	de	talkshow	in	
het	podium	De	Unie	in	Rotterdam.”

November

V	Studentendebat rdam elixer 
(29 november)

 Algemeen Dagblad,	15	november
 Student in debat met wethouder
	 Aankondiging	van	het	slotdebat	van	rdam 

elixer,	een	initiatief	van	de	Rotterdamse	
Raad	voor	Kunst	en	Cultuur	waarvan	de		
uitvoering	ligt	bij	De	Unie	in	Debat	in		
samenwerking	met	Lokaal	en	Studium		
Generale	van	de	eur.	Citaat:	“Honderden	
Rotterdamse	studenten	gaan	29	november	
in	debat	met	wethouder	Antoinette	Laan.	
(…)	Het	debat,	dat	plaatsvindt	in	het		
Ro	Theater	wordt	georganiseerd	door	De	
Unie	in	Debat.”

 

 Stuit’R,	november
 Uitgelicht
	 Aankondiging	van	het	slotdebat.	Citaat:	“In	

een	grote,	moderne	stad	als	Rotterdam	is	er	
altijd	wel	wat	te	zien,	doen	en	beleven.	Al-
thans,	dat	zou	je	denken.	Maar	is	dat	eigen-
lijk	wel	zo?	En	wat	vindt	de	Rotterdamse	
student	eigenlijk	van	het	huidige	aanbod	
van	kunst	en	cultuur	in	onze	stad?	rdam 
elixer	zoekt	het	uit.	(…)	Om	antwoord	op	
deze	en	vergelijkbare	kwesties	te	krijgen,	
gaf	wethouder	Laan	de	Rotterdamse	Raad	
voor	Kunst	en	Cultuur	opdracht	studenten	
op	te	zoeken	en	te	ondervragen.”

 De Havenloods Noord,	18	november
 Studenten zeggen wethouder Laan de  

waarheid
	 Aankondiging	van	het	slotdebat.	Citaat:	

“Op	dinsdag	29	november	brengt	De	Unie	
in	Debat	enkele	honderden	Rotterdamse	
studenten	samen	in	het	Ro	Theater.	Tijdens	
een	zinderend	debat	staat	één	vraag	cen-
traal:	hoe	kijken	de	studenten	tegen	Rotter-
dam	als	cultuurstad	aan?	(…)	Op	verzoek	
van	wethouder	Laan	zocht	De	Unie	in		
Debat	de	Rotterdamse	studenten	op	in	hun	
eigen	omgeving.	Op	de	campus	van	de	
Erasmus	Universiteit	Rotterdam,	in	de		
kantine	van	de	Hogeschool,	op	studenten-
feesten	en	in	het	Rotterdamse	uitgaans-
leven.	Er	vonden	groepsgesprekken	en		
debatten	plaats	waarvan	de	resultaten	wor-
den	gebruikt	als	input	voor	het	debat	op		
29	november	en	voor	het	toekomstige	
cultuurbeleid	van	Rotterdam.”
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Bijlage 
Personen
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

Voorzitter
	 mw	M.M.A.M.	Post	van	Ophem	

Leden
	 mw	A.G.J.	Aarsen	(vanaf	februari)
	 mw	C.	Arends	
	 S.	van	Breda	
	 mw	W.L.	Gillis-Burleson	
	 mw	A.	de	Haij	
	 F.W.A.	Kortsten	(vanaf	februari)
	 J.	Olivieira	
	 mw	Y.	Özbilge	
	 S.	Saaltink	(vanaf	februari	tot	juli)
	 M.M.	Schelvis	
	 mw	U.	Söbbeke	(vanaf	februari)
	 mw	J.	Veenendaal	(vanaf	februari)
	 mw	N.S.	van	Vessum	(tot	juni)
	 G.F.	Wiegel	

Adviserend lid
	 B.	Verbergt	

jongrrkc

	 mw	X.	Altena	
	 P.	van	Amersfoort	(coach)
	 K.	Amstelveen	(tot	mei)
	 mw	G.	Anijs	(tot	mei)
	 mw	M.	Baric	(vanaf	mei)
	 mw	E.	Bruinink	(vanaf	september)
	 V.	Cardinaal
	 mw	S.	Carrilho	
	 mw	N.	Dik	(tot	juli)
	 mw	A.	Geurts	(vanaf	september)
	 mw	R.	van	Hassel	(vanaf	mei)
	 S.	Hacene	(tot	mei)
	 mw	B.	Jurg	
	 mw	D.	Koenders	(vanaf	mei)
	 M.	Monden	(vice	voorzitter)(tot	mei)
	 mw	S.	Nout	(vice	voorzitter)(tot	mei)
	 L.	Pieters	(tot	mei)
	 E.	Lopes	Ramos	(voorzitter)(vanaf	mei)
	 S.	Samidin	
	 mw	D.	van	Schaijk
	 mw	D.	Schouten	(vanaf	september)
	 mw	H.	Spirova	
	 mw	M.	van	de	Velde	(voorzitter)	(tot	mei)
	 mw	L.	Vermeulen	(vanaf	mei)
	 mw	M.	Vieira	(coach)	
	 G.	van	Wenen	(vanaf	mei)

Bestuur Rotterdamse Kunststichting
	 G.	Brouwer,	voorzitter
	 A.	Emmerig,	secretaris	
	 mw	M.C.	Lewis,	penningmeester

Bestuur Pierre Bayle Stichting
	 W.	van	Bunge,	voorzitter
	 M.	Doorman	
	 M.	Huygen	
	 mw	M.C.	Lewis	
	 mw	M.	van	Steen
	 mw	L.	Levy,	secretaris

Medewerkers Bureau 
	 mw	Z.	Azman	
	 T.	Barendse
	 H.C.	Bongers
	 mw	G.	Bouma	
	 mw	F.N.	Bruins
	 M.F.M.	Fonville
	 R.	Gerritsen
	 H.M.	Groenewegen
	 B.	Krieger	(tot	november)
	 mw	L.	Levy
	 C.J.	McClure
	 mw	F.	Menke
	 mw	G.H.W.	Meijers-de	Graaf	
	 mw	P.	den	Ouden
	 mw	G.M.	Rodenrijs
	 M.L.	Strous
	 mw	I.W.	Vlieg	(tot	februari)
	 mw	C.	de	Vos
	 mw	A.	Warnaar	

Confettiredactie
	 J.	van	Ommen	
	 Z.	Özdil	
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Financieel jaarverslag 2011
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Balans per 31 december 2011              

Activa

  31	december	2011	 	 31	december	2010
  €   €

	
Vaste activa              
Immateriële	vaste	activa	 	-		 	 	 	-		 	
	 	
Materiële	vaste	activa	 	136.792		 	 	198.394		 	 	
	 	 	 	 	
Financiële	vaste	activa	 	-		 	 	 	-		 	
	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	
	 		 136.792		 	 198.394		
	

Vlottende activa      
 
Vorderingen	en	overlopende	activa	 	36.591		 	 	69.845		
Liquide	middelen	 	306.203		 	 178.803
	 	 ------------------	 	 ------------------

	 		 342.794		 	 248.648
	 	 	 ------------------	 	 ------------------
		
Totaal   479.586   447.042  
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Passiva

  31	december	2011	 31	december	2010
  €  €

Eigen vermogen      
Egalisatiereserve	 		 95.403		 	 138.344		

Langlopende schulden 	 	 	 	 	
ING	Rentevastlening	66.89.92.654	 		 32.250		 	 75.250		
	 	 	 	 	
Kortlopende schulden en       
overlopende passiva
Schulden	aan	kredietinstellingen	 	43.000		 	 43.000		
Schulden	aan	leveranciers	 	81.110		 	 61.895		
Belastingen	en	sociale	premies	 	27.485		 	 25.236		
Overlopende	passiva	 	200.338		 	 103.317		 	 	
	 ------------------	 	 ------------------

	 		 351.933		 	 233.448		
	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	 	
Totaal  479.586   447.042  
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Resultatenrekening over 2011     

	 	 	 2011	 	 2010	
	 	 	 	€		 	 	€	
Bedrijfsopbrengsten:	 	 	 	 	
Subsidie	gemeente	Rotterdam	 1.541.000		 	 	1.541.000		
Overige	bedrijfsopbrengsten	 	78.106		 	 	70.213		
	 	 ------------------	 	 ------------------
Som	der	bedrijfsopbrengsten	 	 	1.619.106		 	 	1.611.213	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
Bedrijfslasten:     
Personeelskosten	 	999.564		 	 933.685		
Afschrijvingen	vaste	activa	 	77.980		 	 	72.462		
Huisvestingskosten	 	184.284		 	 186.337		
Organisatiekosten	 	166.471		 	 	176.050		
Activiteitenkosten	afdeling	Advies	 	58.922		 	 	84.461		
Activiteitenkosten	afdeling	Debat	 	174.503		 	 163.514		
Diverse	baten	en	lasten	 	4.678-	 	 7.679-	
	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	
Som der bedrijfslasten	 	 	1.657.046		 	 	1.608.830	
	 	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	 	 	37.940-	 	 	2.383	
	 	 	 	 	
Financiële	baten	en	lasten	 	 	5.001-	 	 5.335-
	 	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	
	 	 	42.941-	 	 	2.952-
Buitengewone	lasten	 	-		 	 	-		
	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	
Buitengewoon	resultaat	 	 	-		 	 	-	
	 	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	
Resultaat voor bestemming	 	 	42.941-	 	 	2.952-
	 	 	 	 	
Onttrekking/Toevoeging	egalisatiereserve	 	 	42.941		 	 	2.952	
	 	 	 ------------------	 	 ------------------
	 	 	 	 	
resultaat	 	 	-		 	 	-
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Accountantsverklaring

De,	in	het	verslagjaar	2011	opgenomen,	verkorte	jaarrrekening	over	2011	van	De	Rotterdamse	
Kunststichting	te	Rotterdam	is	ontleend	aan	de	gecontroleerde	jaarrekening	2011	van	de	
Rotterdamse	Kunststichting.	We	hebben	een	goedkeurend	oordeel	verstrekt	bij	die	jaarrekening	
in	onze	controleverklaring	van	26	maart	2012.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het	bestuur	van	de	stichting	is	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	de	verkorte	jaarrekening	
in	overeenstemming	met	de	grondslagen	zoals	gehanteerd	in	de	jaarrekening	2011	van	De	
Rotterdamse	Kunststichting,	en	voor	een	zodanige	interne	beheersing	als	het	noodzakelijk	acht	
om	het	opstellen	van	de	verkorte	jaarrekening	mogelijk	te	maken	zonder	afwijkingen	van	
materieel	belang	als	gevolg	van	fraude	of	fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze	verantwoordelijkheid	is	het	geven	van	een	oordeel	over	de	verkorte	jaarrekening	op	basis	
van	onze	controle.	Wij	hebben	onze	controle	verricht	in	overeenstemming	met	Nederlands	
recht,	waaronder	de	Nederlandse	controlestandaarden.	Dit	vereist	dat	wij	voldoen	aan	de	voor	
ons	geldende	ethische	voorschriften	en	dat	wij	onze	controle	zodanig	plannen	en	uitvoeren	dat	
een	redelijke	mate	van	zekerheid	wordt	verkregen	dat	de	verkorte	jaarrekening	geen	afwijkin-
gen	van	materieel	belang	bevat.
Een	controle	omvat	het	uitvoeren	van	werkzaamheden	ter	verkrijging	van	controle-informatie	
over	de	bedragen	in	de	verkorte	jaarrekening.	De	geselecteerde	werkzaamheden	zijn	afhanke-
lijk	van	de	door	de	accountant	toegepaste	oordeelsvorming,	met	inbegrip	van	het	inschatten	
van	de	risico’s	dat	de	verkorte	jaarrekening	een	afwijking	van	materieel	belang	bevat	als	gevolg	
van	fraude	of	fouten.

Wij	zijn	van	mening	dat	de	door	ons	verkregen	controle-informatie	voldoende	en	geschikt	is	om	
een	onderbouwing	voor	ons	oordeel	te	bieden.

Oordeel
Naar	ons	oordeel	is	de	verkorte	jaarrekening	2011,	in	alle	van	materieel	belang	zijnde	aspecten,	
op	de	juiste	wijze	ontleend	aan	de	gecontroleerde	jaarrekening	2011	van	De	Rotterdamse	
Kunststichting	per	26	maart	2012.

Beperking in gebruik
Wij	vestigen	er	de	aandacht	op	dat	voor	het	inzicht	dat	vereist	is	voor	een	verantwoorde	
oordeelsvorming	omtrent	de	financiële	positie	en	de	resultaten	van	de	stichting	en	voor	een	
toereikend	inzicht	in	de	reikwijdte	van	onze	controle	de	verkorte	jaarrekening	dient	te	worden	
gelezen	in	samenhang	met	de	volledige	jaarrekening,	waaraan	deze	is	ontleend,	alsmede	met	de	
door	ons	daarbij	op	26	maart	2012	verstrekte	goedkeurende	controleverklaring.	Deze	toelich-
ting	doet	geen	afbreuk	aan	ons	oordeel.

Spijkenisse,	26	maart	2012
abs	Accountants	b.v.
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postadres

Postbus	2800
3000 cv Rotterdam

kantooradres

Mauritsweg	35
3012	jt	Rotterdam

t 010 433 58 33
f 010 413 51 95
e	 rrkc@rrkc.nl

www.rrkc.nl
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