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 I n l e i d i n g 
 
 
De adviesfunctie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) 
stond gedurende het verslagjaar grotendeels in het teken van het 
cultuurplan 2013-2016. De afdeling De Unie in Debat organiseerde ruim 70 
debatten en andere activiteiten. Tevens werden in het kader van 
kwaliteitszorg, de derde pijler van de RRKC, twee culturele organisaties 
begeleid bij zelfevaluatie en visitatie. Nieuw was dat de RRKC een begin 
maakte met het organiseren van (informatie)bijeenkomsten.  
 
Cultuurplanadvies 

Na de voorbereidingen in 2011, begon begin 2012 de laatste fase van het 
cultuurplanproces. De maanden januari tot en met eind april stonden in het 
teken van de advisering. Medewerkers van het bureau, commissieleden en 
Raadsleden waren volop bezig met voorbereiding, verslaglegging en 
uitwerking van de beoordeling van 109 cultuurplanaanvragen. Op 25 april 
2012 werd het Cultuurplanadvies 2013-2016 in het stadhuis aangeboden 
aan wethouder Antoinette Laan en toegelicht door de voorzitter van de 
Raad, Melanie Post van Ophem. Voor 67 instellingen werd een positief advies 
afgegeven. Nieuw in het advies was de toevoeging van kengetallen; op 
verzoek van de gemeenteraad vanuit het algehele gevoelen dat er meer in de 
cultuursector ‘gemeten’ moest worden. 
In het advies was een bezuiniging van ruim 19 miljoen euro verwerkt. 
Rotterdam hanteerde géén eigen-inkomstennorm, zoals dat wel bijvoorbeeld 
door het fonds Podiumkunsten was gedaan. De Raad vond ook dat de vereiste 
bezuinigingen níet via de zogenaamde kaasschaaf-methode moesten worden 
gevonden. Het budget zelf was taakstellend. Op voorhand was duidelijk dat 
daarin geen enkele rek zat.  
In de Rotterdamse en landelijke media werd veel aandacht besteed aan het 
advies en de gevolgen daarvan voor de sector en de stad. De Raad stond, op 
verzoek, culturele instellingen te woord over het uitgebrachte advies. 
Uiteraard werd ook het gehele proces en de procedure zorgvuldig 
geëvalueerd en verbeterpunten voor de toekomst opgesteld.  
 
De jongerenraad van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, jongRRKC, 
was in het eerste kwartaal van 2012 actief door zijn deelname aan de 
procedure voor het cultuurplan 2013-2016. Zes leden van jongRRKC hadden 
zitting in de vakcommissies die de beleidsplannen beoordeelden. In het 
najaar van 2012 liep de zittingstermijn van een aantal jongRRKC-leden af. De 
samenstelling van jongRRKC werd daarmee gewijzigd. De voorzitter Elson 
Lopez Ramos trad terug en hij werd opgevolgd door Rianne van Hassel. 
jongRRKC vergaderde in het verslagjaar zes maal. 
 
De Unie in debat 

De Unie in Debat, één van de drie pijlers van de RRKC, organiseerde, 
coproduceerde en ontving in het verslagjaar tientallen debatten in  
Zaal De Unie en op locatie, vaak in samenwerking met verschillende 
partners. Ruim 5100 personen bezochten de programma’s. Een groot aantal 
volgde de debatten via de website en social media. Zo werd in de eerste 
week van september het nieuwe debatseizoen groots geopend met vijf 
debatten in zeven dagen. Variërend in onderwerp van Europa tot 400 jaar 
Nederlands-Turkse diplomatieke betrekkingen en van de zeer populaire Unie 
Late Night (talkshow) tot een debat over de toekomst van cultureel 
Rotterdam.  
In de loop van het verslagjaar kreeg het debatcentrum een positieve 
beoordeling voor zijn beleidsplan voor het cultuurplan 2013-2016. Daartoe 
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behoorde de opdracht tot nauwe samenwerking met debatcentrum Arminius. 
Tijdens de besluitvorming over het cultuurplan 2013-2016 in de 
gemeenteraad van Rotterdam in november werd echter het bedrag dat in het 
verdelingsvoorstel door het college voor De Unie in Debat was gereserveerd, 
via een aantal moties tot nul gereduceerd. Dit leidde ertoe dat er geen 
financiële basis meer was om het werk voort te zetten.  
Hiermee is een van de taken, zoals formeel opgenomen in het 
Instellingsbesluit en Verordening Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, 
met ingang van 2013 komen te vervallen. Met de afronding van de afdeling 
Debat werd eind 2012 begonnen. 
 

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg vormde tot en met 2012 de derde pijler van de RRKC. In het 
verslagjaar werden voor twee grote culturele instellingen op eigen verzoek 
een proces van kwaliteitszorg uitgevoerd (zelfevaluatie en visitatie): 
Concert- en Congresgebouw de Doelen en Stichting Rotterdam Festivals. De 
zelfevaluatie en visitatie vonden plaats in opdracht van de raden van 
toezicht van de deelnemende organisaties. De visitatierapporten werden in 
december 2012 door de commissies aan de instellingen overhandigd. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur evalueert de visitatiepilot, tezamen 
met de eerder (in 2011) doorlopen trajecten met drie andere instellingen, in 
het voorjaar van 2013. Kwaliteitszorg zal vanaf 2013 in het kader van het 
cultuurplan financieel niet langer worden ondersteund.  
 

Nieuwe activiteiten 

In het verslagjaar organiseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
vier informatiebijeenkomsten. Rotterdamse culturele instellingen en andere 
betrokkenen werden hiervoor uitgenodigd. Daarbij stonden onder meer de 
EU (Creative Europe 2014-2020) en Rusland (NLRF 2013) centraal. Deze 
bijeenkomsten werden o.m. in samenwerking met SICA/ MEDIA Desk 
Nederland en Buitenlandse Zaken georganiseerd. Deze bijeenkomsten bleken 
goed aan te slaan en tussen de 40 en 100 betrokkenen en organisaties 
meldden zich hiervoor aan.  
Bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Rotterdamse Kunststichting, 
publiceerde de RKS in samenwerking met uitgeverij Trichis Een gezond en 
opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam 1946-2011, 
geschreven door Gepke Bouma.  
Onder auspiciën van de Pierre Bayle Stichting organiseert De Unie in Debat 
sinds 2002 de uitreiking van de gelijknamige prijzen voor kunst- en 
cultuurkritiek. In 2012 werden Hans Groenewegen (poëzie), Jeroen Peeters 
(dans) en Roland de Beer (klassieke muziek) bekroond voor excellente kritiek 
in hun eigen kunstdiscipline. De prijs werd uitgereikt door wethouder sport 
en recreatie, kunst en cultuur Antoinette Laan.  
 
Veranderingen  

In 2011 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 hierop. Eind 2011 werd 
inhoudelijk overeenstemming bereikt over de functies en de begroting in de 
komende jaren (vanaf 2013). Een bezuiniging van 30% op het budget was 
onvermijdelijk voor de adviesfunctie.  
Na het cultuurplanadvies nam Hugo Bongers als secretaris-directeur 
afscheid. Hij werd opgevolgd door Inez Boogaarts.  
De organisatie heeft zich verder gebogen over de gewenste ontwikkeling van 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, gezien de veranderingen in het 
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culturele veld. Deze nieuwe ontwikkelingen zullen in de loop van 2013 
worden geconcretiseerd. Daarbij zal de RKS cq. RRKC vanaf 2013 met een 
60% lager budget moeten werken. 
Communicatie krijgt de komende tijd veel meer aandacht. De eerste stappen 
zijn gezet: regelmatige updates via de nieuwsbrief, aanvullingen en 
vernieuwingen van berichten op de website www.rrkc.nl en een bescheiden 
aanpassing van het uiterlijk van de website. Ook de inhoud van de 
nieuwsbrief is aangepast, onder andere met een rubriek voor de 
internationale agenda van Rotterdamse cultuurinstellingen.  
 
Eind 2012 kan worden geconstateerd dat er heel wat binnen de RKS cq. RRKC 
is veranderd. Twee pijlers van de RRKC, debat en kwaliteitszorg, zijn 
verdwenen. Een reorganisatie en ontslag van enkele medewerkers bleek 
onvermijdelijk, gezien de daling van de begroting met 60%. Het is meer dan 
spijtig dat een kwalitatief hoogstaand én spraakmakend landelijk 
debatcentrum ophoudt te bestaan. Tegelijkertijd gaat de RKS cq. RRKC met 
grote ondernemingslust verder. Advies blijft een belangrijke pijler van de 
Raad. Daarnaast behoort het versterken en verbinden van de cultuursector 
aan de stad en aan (inter)nationale ontwikkelingen tot de terreinen waarop 
de RKS cq. RRKC zich verder zal inzetten.  
 
Inez Boogaarts, maart 2013  
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A d v i e s 
 
 

Cultuurplanadvies 2013-2016 

 

Het verslagjaar 2012 stond voor de afdeling Advies gedurende de eerste vier 
maanden in het teken van de advisering voor het cultuurplan 2013-2016. De 
procedure van advisering omvatte voorbereiding, verslaglegging en 
uitwerking van de beoordeling van 109 aanvragen van culturele instellingen. 
De werkwijze inzake het cultuurplan en algemene bevindingen over de 
sector, zijn vervat in het inleidende hoofdstuk van het cultuurplan, te 
vinden op de website van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 
(www.rrkc.nl -> Cultuurplan 2013-2016) 
 
Commissies 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur behandelde 107 aanvragen voor 
het cultuurplan 2013-2016. De aanvragen van De Unie in Debat, een afdeling 
van de Rotterdamse Kunststichting, de rechtspersoon van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur, en die van debatcentrum Arminius werden 
behandeld door een externe commissie.  
 
Voor advisering werden zes ad hoc-adviescommissies ingesteld voor de 
domeinen: 
- Beeldende kunst, Bouwkunst en Vormgeving, secretaris Hugo Bongers 
- Cultuureducatie, Vrijetijdskunst, Community art en Doelgroepen, 

secretaris Tjeu Strous 
- Dans,Theater, Podia, secretarissen Gepke Bouma en Tjeu Strous 
- Erfgoed en Musea, secretarissen Hugo Bongers en Reinier Gerritsen  
- Film, Digitale Media, Letteren, secretarissen Gepke Bouma en Tjeu Strous 
- Muziek, secretarissen Marc Fonville en Reinier Gerritsen 
- Een nieuw ingestelde, zevende commissie werkte sectoroverstijgend: de 

Commissie Ondernemerschap samengesteld uit leden van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur met specifieke kennis van dat onderwerp, 
secretaris Tjeu Strous. 

 
De vakcommissies omvatten ruim 50 personen, deskundigen in de 
onderscheiden domeinen, onder wie leden van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur en – voor het eerst – leden van jongRRKC. De vakcommissies 
kwamen in totaal 37 maal bijeen, de commissie Ondernemerschap 4 maal; 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wijdde 5 vergaderingen aan 
integrale afweging van het advies. Een aantal aanvragen werd behandeld in 
twee vakcommissies, omdat het werkveld of het programma van de instelling 
meerdere vakgebieden beslaat, in zogeheten co-advisering. Dit gold in het 
bijzonder voor die instellingen die werken op het terrein van cultuureducatie 
en/of talentontwikkeling.  
 
Criteria en budget 

De aanvragen van de instellingen werden getoetst op criteria die 
overeenstemmen met de bevindingen in de voorbereidende documenten:  
- de sectoranalyse Culturele staalkaart Rotterdam 2011, door de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur uit mei 2011,  
- de uitgangspuntennota van de gemeente Rotterdam Midden in de stad, 

september 2011 en 
- het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Rotterdam 

2025, visie op kunst en cultuur ‘het DNA van de stad’ uit 2010. 
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Hieraan ontleende de Raad vijf criteria waaraan hij de ingediende 
beleidsplannen toetste: Artistieke kwaliteit, DNA van de stad, 
Ondernemerschap, Talentontwikkeling en Metropoolregio Den Haag-
Rotterdam.  
 
Voor het cultuurplan 2013-2016 reserveerde de gemeente 77,25 miljoen euro 
per jaar. Binnen dat bedrag zijn voor de komende periode van het 
cultuurplan bedragen gereserveerd voor het voorgenomen collectiegebouw 
van Museum Boijmans Van Beuningen en voor compensatie van de 
kostendekkende huur voor instellingen die hun gebouw huren van de 
gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling. De Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur adviseerde voor de periode 2013-2016 over een bedrag van 72,43 
miljoen euro jaarlijks. In de cultuurplanperiode 2009-2012 was het 
beschikbare budget 91,8 miljoen euro. 
 
Deze aanzienlijke verlaging van het beschikbare budget vereiste scherpe 
keuzes. In de aanloop van de beoordeling stelde de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur zich op het standpunt dat hij de vereiste bezuiniging niet 
wilde realiseren door alle instellingen in gelijke mate te korten met 
eenzelfde percentage (‘kaasschaaf’). De Raad besloot de bezuiniging te 
realiseren door te korten met substantiële bedragen of in enkele gevallen 
een volledig negatief advies over een instelling. Deze beslissingen stoelden 
op inhoudelijke overwegingen naar bovenstaande vijf criteria. De Raad nam 
zijn besluiten door integrale afweging van alle adviezen per individuele 
instelling in relatie tot hun functie en hun betekenis voor het betreffende 
domein. 
 
De Raad stelde per domein, overeenkomstig de verdeling van de 
adviescommissies, indicatieve budgetten vast. Ten opzichte van het bedrag 
waarover de Raad kon adviseren werden proportioneel bedragen toegekend: 
• Beeldende kunst, Bouwkunst en Vormgeving          7,1% 
• Cultuureducatie, Vrijetijdskunst, Community Art en Doelgroepen    16,7% 
• Dans,Theater, Podia                   23,1% 
• Erfgoed en Musea                   30,2% 
• Film, Digitale Media, Letteren             4,6% 
• Muziek                        17,5% 
• Debat (extern advies)                0,8% 

 
Nieuwe elementen  

Als nieuwe elementen werden in de uitwerking van de adviezen twee 
matrices toegevoegd.  
Ten eerste werd een ‘Beschrijving in kengetallen’ van de instelling over de 
jaren 2009-2011 toegevoegd op basis van de beschikbare jaarverslagen, te 
weten: bezoekersaantallen, hoogte van de inkomsten (eigen inkomsten en 
subsidies), omzet en de bezoekers- en eigen inkomstenratio’s. Ten tweede 
werd het advies van de commissies samengevat in het ‘Beoordelingskader’ 
door middel van een waardering van de vijf toetsingscriteria, uitgedrukt met 
een – (min, ‘beneden verwachting’), 0 (nul, ‘naar verwachting’) of + (plus, 
‘boven verwachting’).  
Het eerste deel van het advies – de samenvatting van het ingediende 
beleidsplan – plus de ‘Beschrijving in kengetallen’ werd aan de instellingen 
voorgelegd ter controle op feitelijke onjuistheden. 
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Advisering en besluitvorming 

De Raad kende de volgende categorieën die het slotoordeel per instelling 
samenvat:  
A de instelling moet worden opgenomen in het cultuurplan 2013-2016, zij 

het, in de meeste gevallen, met een lager bedrag dan was aangevraagd; 
B de instelling zou een plaats moeten krijgen in het cultuurplan 2013-2016, 

indien daarvoor voldoende financiële ruimte kan worden gevonden binnen 
de begroting; 

C de instelling dient niet in het cultuurplan 2013-2016 te worden 
opgenomen. 

 
Het advies dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op 25 april 2012 
aanbood aan de wethouder, omvatte een positief advies voor 67 instellingen 
(dat wil zeggen: 65 + 2, zijnde Arminius en De Unie in Debat) en een 
negatief advies over 33 instellingen. Van de positief beoordeelde instellingen 
zouden twee voor het eerst worden opgenomen in het cultuurplan.  
De Raad was van mening dat 9 instellingen voldeden aan de criteria voor het 
cultuurplan, maar dat deze daarin pas kunnen worden opgenomen indien het 
benodigde budget kon worden gevonden. De gemeenteraad had een motie 
aangenomen met de strekking dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur voor instellingen met een dergelijke beoordeling een volgorde van 
prioriteit zou aangeven. Na de behandeling van de cultuurbegroting in de 
gemeenteraad zijn vijf van deze instellingen alsnog opgenomen in het 
cultuurplan 2013-2016.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseerde om zeven 
instellingen na twee jaar tussentijds te evalueren. Tijdens de besluitvorming 
over het cultuurplan 2013-2016 door het college van burgemeester en 
wethouders en in de gemeenteraad, werd besloten dat negen instellingen 
tussentijds zullen worden geëvalueerd. 
Met zijn uitgebrachte advies bleef de Raad binnen het gestelde budget, met 
een geringe onderbesteding waarover hij adviseerde die toe te voegen aan 
de middelen voor incidentele subsidies bij de dienst Kunst en Cultuur. 
 

 

Overige advieswerkzaamheden  

 
Nadat het advies voor het cultuurplan 2013-2016 was uitgebracht, verzorgde 
de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur op verzoek van de dienst Kunst 
en Cultuur, toelichting en nadere uitwerking van enkele deeladviezen. De 
Raad stond daarnaast, op verzoek, culturele instellingen te woord over het 
uitgebrachte advies. De afdeling Advies van de Raad stelde gaandeweg de 
besluitvorming over het cultuurplan zogeheten meta-analyses op, waarin de 
consequenties van het cultuurplanadvies werden geanalyseerd. In dat proces 
werden ook betrokken de adviezen van de Raad voor Cultuur, landelijke 
fondsen en cultuurplanadviezen van andere steden, voor zover relevant voor 
Rotterdam. Het gehele proces en de gevolgde procedure inzake het 
cultuurplan werden geëvalueerd en verbeterpunten voor de toekomst zijn 
opgesteld. 
In het verslagjaar zijn geen andere adviezen uitgebracht.  
 
Publicaties  

Bij gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Rotterdamse Kunststichting, 
publiceerde de RKS in samenwerking met uitgeverij Trichis Een gezond en 
opgewekt kunstleven. Een studie in kunstbeleid te Rotterdam 1946-2011, 
geschreven door Gepke Bouma. Het boek beschrijft het beleid van de 
Rotterdamse Kunststichting en van de gemeente aan de hand van nota’s, 
adviezen en evenementen die tezamen markante momenten zijn in het 
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Rotterdamse kunst- en cultuurbeleid. De studie werd verricht op basis van 
gepubliceerde bronnen en interviews met betrokkenen, onder wie oud-
wethouders en oud-directeuren van de Rotterdamse Kunststichting. Een 
aanleiding tot deze studie was het aanstaande afscheid van de directeur van 
de Kunststichting, Hugo Bongers na bijna vijfenveertig dienstjaren bij 
gemeentes, waarvan ruim twintig jaar bij de gemeente Rotterdam.  
Het boek is opgenomen in de reeks van de Stichting Historische Publicaties 
Roterodamum. Het Gemeentearchief Rotterdam verleende medewerking aan 
de totstandkoming van de publicatie onder andere voor de afbeeldingen en 
assistentie bij het archiefonderzoek. Het grafisch ontwerp van de publicatie 
is van de hand van de Rotterdamse Studio Leon&Loes, Loes Sikkes en Barbara 
Lateur. Het boek werd gepresenteerd tijdens de afscheidsbijeenkomst voor 
twee medewerkers van de Rotterdamse Kunststichting en de voorzitter van 
het bestuur, op zondag 22 april 2012, in De Unie. De auteur heeft een 
tweetal korte lezingen over het onderwerp gegeven.  
 

Visitaties 

Een van de drie pijlers van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, zoals 
geformuleerd in het Instellingsbesluit en Verordening Rotterdamse Raad, is 
de bevordering van kwaliteitszorg in de Rotterdamse culturele sector. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft in 2011 en 2012 een 
visitatiepilot opgezet en uitgevoerd. De Raad had hiertoe een procedure 
opgesteld, vervat in zijn advies Van controle naar verantwoording (2010). In 
deze pilot is deze procedure beproefd en evaluatie volgt in 2013. Bij de 
opzet van de procedure is onder andere gebruik gemaakt van de 
visitatiesystematiek van de landelijke Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea. 
De Raad nodigde, na informerende gesprekken, enkele grote Rotterdamse 
culturele instellingen uit voor deelname. Criteria voor deelname waren: 
bovenregionale uitstraling, groot publieksbereik, meervoudige doelstelling 
(functie), hiërarchisch ingerichte lijnorganisatie, op lange termijn afgestelde 
werkprocessen, raden van toezicht als toezichtorgaan en een subsidiebudget 
hoger dan één miljoen euro. 
In het jaarverslag van 2011 rapporteerde de Raad reeds over de deelname 
aan deze pilot door Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Theater Zuidplein 
en Maritiem Museum. In 2012 gaven twee nieuwe instellingen de opdracht 
voor een visitatie: Concert- en Congresgebouw de Doelen en Stichting 
Rotterdam Festivals. De Raad maakte voor deze instellingen handleidingen 
op maat voor de zelfevaluatie en voor de gehele procedure. Zij bevatten 
drie elementen: een protocol voor de opdracht, werkwijze, samenstelling en 
benoeming van een visitatiecommissie; een vragenlijst voor de zelfevaluatie; 
een beoordelingskader voor de visitatiecommissie. De handleidingen zijn met 
de instellingen besproken en waar nodig aangepast en vastgesteld. De 
zelfevaluatie en visitatie vonden plaats in opdracht van de raden van 
toezicht van de deelnemende organisaties.  
In het voorjaar van 2012 voerden de instellingen de zelfevaluatie uit. Dit 
resulteerde in (vertrouwelijke) zelfevaluatierapporten. De twee 
visitatiecommissies die de instellingen, in overleg met de Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur instelden, legden in het najaar van 2012 gedurende 
een gehele dag een visitatiebezoek af. Uit de verslagen van die bezoeken 
zijn twee visitatierapporten opgesteld, waarin de commissies verslag doen 
van hun bevindingen en waarin zij aanbevelingen en verbeterpunten 
aanreiken. 
De visitatierapporten werden in december 2012 door de commissies aan de 
instellingen overhandigd. Deze adviezen zijn niet openbaar, tenzij de 
instellingen anders besluiten. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
evalueert de visitatiepilot in het voorjaar van 2013. 
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Informatie- en kennisbijeenkomsten 

In het verslagjaar organiseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
vier informatiebijeenkomsten, waarvoor Rotterdamse culturele instellingen 
en andere betrokkenen werden uitgenodigd.  
- 400 jaar Turkije/Nederland: graadmeter van identiteit? Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur organiseerde in samenwerking met het Turkije 
Instituut een middag van reflectie op de viering van 400 jaar 
diplomatieke betrekkingen Nederland-Turkije in 2012 (9 september 2012); 

- NLRF2013: twee bijeenkomsten met uiteenzetting over het programma en 
uitwisseling van ideeën voor het themajaar 2013 waarin de betrekkingen 
tussen Nederland en de Russische Federatie centraal staan (NLRF2013). 
Deze bijeenkomstern werden georganiseerd in samenwerking met de 
projectorganisatie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en SICA 
(26 september 2012 en 21 november 2012); 

- Creative Europe ging het over de plannen voor het nieuwe 
cultuurprogramma van de Europese Unie 2014-2020, in samenwerking met 
SICA en MEDIA Desk Nederland (6 november 2012). 

 
De informatiebijeenkomst over het nieuwe Europese cultuurprogramma 
voorzag in een behoefte, gezien de aanwezigheid van ongeveer 100 
personen. De bijeenkomsten over Nederland-Rusland waren bedoeld voor 
uitwisseling van plannen en afstemming tussen de deelnemende culturele 
instellingen aan het programma NLRF2013 en andere betrokken partijen in 
Rotterdam, zoals de afdeling externe betrekkingen van de gemeente. 
Als vervolg op deze bijeenkomsten zendt de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur per e-mail, op deze onderwerpen betrekking hebbende nieuwsfeiten 
door. 
 
Een nieuw initiatief is het Rotterdams Overleg Culturele Kenniscentra 
(R.O.C.K.). De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur nodigde 
vertegenwoordigers van kennisinstellingen uit voor informeel overleg en 
kennisuitwisseling. De overweging is dat er op verschillende plaatsen in en 
buiten Rotterdam veel relevante, inhoudelijke en wetenschappelijke kennis 
aanwezig is, maar dat die kennis verdere onderlinge verspreiding en 
uitwisseling verdient. In november 2012 heeft een eerste bijeenkomst 
plaatsgevonden ter nadere kennismaking van betrokkenen en oriëntatie op 
elkaars onderzoeksgebieden en -methoden. De Raad neemt zich voor om 
deze bijeenkomst in de loop van 2013 een vervolg te geven. De mogelijke 
uitkomst is dat er op termijn meer gestructureerde, al dan niet gezamenlijke 
kennisvergaring en –deling kan plaatsvinden. 
 

jongRRKC 

De jongerenraad van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, jongRRKC, 
was in het eerste kwartaal van 2012 actief door zijn deelname aan de 
procedure voor het cultuurplan 2013-2016. Zes leden van jongRRKC 
hadden zitting in de vakcommissies die de beleidsplannen beoordeelden. Het 
was de eerste keer dat jongeren betrokken werden bij de 
cultuurplanprocedure. 
In het najaar van 2012 liep de zittingstermijn van een aantal jongRRKC-leden 
af. De samenstelling van jongRRKC werd gewijzigd. De voorzitter Elson Lopez 
Ramos trad terug en hij werd opgevolgd door Rianne van Hassel, die eerder 
al zitting had in de cultuurplancommissie Dans, Theater en Podia.  
jongRRKC vergaderde in het verslagjaar zes maal. 
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Externe opdrachten 

Gedurende de eerste vier maanden van het verslagjaar, tot zijn 
uitdiensttreding eind april, was de vorige directeur, Hugo Bongers, twee 
dagen per week gedetacheerd bij de Hogeschool Rotterdam in de functie van 
lector culturele diversiteit (onderzoek en kennisontwikkeling).  
In het verslagjaar was de nieuwe directeur betrokken bij de begeleiding van 
een nieuwe internationale regeling van het Fonds Cultuurparticipatie. Ook 
adviseerde zij de gemeente Maastricht met het oog op de kandidaatstelling 
voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De nieuwe directeur voerde 
tevens in opdracht een evaluatie van het internationale 
bezoekersprogramma van het Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport, in Nordrhein-Westfalen, uit . Andere activiteiten van de 
directeur bestaan uit, qualitate qua, voorzitterschap aan discussies en 
lidmaatschap van (advies)commissies, en daarnaast het bestuur van de 
Laurenspenning en de jury voor incidentele exportsubsidies in Nordrhein-
Westfalen.  
Van de medewerkers van de afdeling Advies van het bureau van de Raad 
heeft er één zitting in het bestuur van twee stichtingen met culturele 
doelstellingen in Rotterdam. Het gaat in beide gevallen om stichtingen 
buiten het Rotterdamse cultuurplan: Stichting Madame Jeanette en Stichting 
Drift tba; laatst genoemde stichting is expliciet non-actief. Een medewerker 
is lid van de adviescommissie Zuid-Holland Zuid en het bestuur van de 
afdeling Zuid-Holland van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten afdeling Advies Plan 2012 Gerealiseerd 

2012 

Adviezen 100-150 (incl. 

Cultuurplan) 

107 (+ 2 extern) 

Cultuursurveys 3 0 

Effectmetingen 9 0 

Publicaties 5 1 

Informatiebijeenkomsten 0 5 

Tussentijdse evaluaties 0 0 

Sectoranalyses 0 0 

Begeleiding zelfevaluaties/Visitaties 2 à 4 2 

Externe opdrachten 3 4 

Formatie regulier 4,2 3,4* 

* exclusief Directeur
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D e  U n i e  i n  D e b a t 
 

 

Missie: De Unie in Debat organiseert uitwisseling van ideeën en 
standpunten om nieuwe visies te genereren en bundelt opgebouwde 

kennis. Door ontmoeting met denkers en doeners is te ontdekken hoe een 

stad als Rotterdam vorm krijgt en hoe je daar onderdeel van kunt zijn en 

zelf vorm aan kunt geven. 

 

In het verlengde van deze missie zijn drie doelstellingen geformuleerd: 
- productie en co-productie debatten; 
- programmering en profilering Zaal De Unie; 
- kennisuitwisseling. 
Deze drie doelstellingen zijn, net als in voorgaande jaren, in een 
activiteitenprogramma vertaald. Er zijn debatten die door De Unie in Debat 
worden ontwikkeld op eigen initiatief en soms in samenwerking met andere 
organisaties, op verzoek van externe partners of in opdracht. Deze debatten 
vinden zowel in de eigen zaal als op locatie plaats. 
Daarnaast wordt, in samenspraak met andere programmeurs en ‘bespelers’ 
van Zaal de Unie de programmering en profilering van de zaal vorm gegeven, 
waarbij het accent vooral op muziek, dialoog en film ligt. Ten slotte is 
kennisuitwisseling belangrijk. Met name op het vlak van debat en dialoog is 
veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van (nieuw) debattalent in 
Rotterdam.  
 
2012 zou wederom een mooi debatjaar worden. Nieuwe accenten werden 
gelegd, met name in samenwerking met verschillende 
samenwerkingspartners (waaronder Rotterdamse Schouwburg, Erasmus 
Universiteit, Arminius), al dan niet in en buiten de eigen Zaal De Unie. 
Kennisuitwisseling, archivering en vooral ook nieuw debattalent zou bediend 
worden met maar liefst twee verschillende soorten cursussen: een debatklas 
en een cursus publiek debat. Hiertoe werd een convenant afgesloten met 
LOKAAL (LOKAAL organiseert cursussen, publieksdebatten en tal van andere 
activiteiten. De stichting heeft als doel de relatie tussen de inwoners van de 
stad en hun stadsbestuur te verbeteren en de afstand tussen Rotterdammers en 
de gemeentepolitiek te verkleinen; Stichting LOKAAL Rotterdam is een initiatief 
van de democratische politieke partijen in Rotterdam). 
Ook waren er, net als in voorgaande jaren, ambitieuze debatten in 
voorbereiding met verschillende mediapartners, waaronder NRC 
Handelsblad. Er werd een begin gemaakt met internationale samenwerking. 
Niet alleen met het Goethe Instituut en de SICA, maar er waren ook 
structurele plannen voor samenwerking met Het Vlaams-Nederlands Huis de 
Buren. Daarnaast werd een slag gemaakt met de communicatie in relatie tot 
verschillende doelgroepen.  
Ondanks het mooie programma dat in 2012 gerealiseerd is en de plannen die 
er waren voor nog eens vier jaar De Unie in Debat (2013-2016), bleek eind 
2012, totaal onverwacht, dat dit het laatste jaar van de afdeling Debat van 
de RRKC zou zijn.  
 
Korte blik op de voorgeschiedenis 

Vanaf eind jaren zeventig maakte de Rotterdamse Kunststichting plannen om 
een meer representatieve huisvesting te betrekken mét een eigen zaal. 
Ongeveer tezelfdertijd rees het plan om café-restaurant De Unie te 
herbouwen. In 1986 betrok de Rotterdamse Kunststichting kantoren achter 
de gereconstrueerde gevel van J.J.P. Oud, waar ook het gelijknamige café-
restaurant en Zaal de Unie zijn gevestigd. Het zaaltje in ons eigen pand 
biedt mogelijkheden die voor de Kunststichting van vitaal belang zijn. We 
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kunnen er voeling houden met ons werkterrein en er voorstellingen 

realiseren die op andere podia niet aan bod (kunnen) komen (Rotterdamse 
Kunststichting Jaarverslag 1986; p.26). Het accent lag in de eerste jaren op 
hedendaagse gecomponeerde muziek, lezingen en filmprogrammering.  
Vanaf 1996 werd de Unie hét debatcentrum van Rotterdam. De debatten die 
er de afgelopen jaren werden georganiseerd, ontsproten aan de als 
vruchtbare aangemerkte spanning tussen “sociaal engagement en standvastig 
individualisme”. In de praktijk was dat geen gemakkelijke combinatie. Het 
positieve oordeel van de adviescommissie in het kader van de 
cultuurplanaanvraag 2013-2016 en juist ook de opmerkingen over de 
complementaire programmering van De Unie in Debat en Arminius, vormden 
een blijk van waardering voor wat er in Rotterdam op het gebied van debat 
tot stand is gebracht.  
 
Situatie eind 2012 

In de loop van het verslagjaar, waarin De Unie in Debat volgens plan voor de 
16e keer een afwisselend programma realiseerde, kreeg het debatcentrum 
een positieve beoordeling voor het beleidsplan voor de cultuurplanperiode 
2013-2016. Daartoe behoorde de opdracht tot nauwe samenwerking met 
debatcentrum Arminius. Gesterkt door het positieve advies van de externe 
adviescommissie, bereidde de afdeling dan ook zijn nieuwe programma’s 
voor. Ook de wethouder nam het positieve advies (grotendeels) over en koos 
voor financiering van De Unie in Debat én Arminius. Tijdens de 
begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Rotterdam op 13/14 
november 2012 echter, werd het bedrag dat in het verdelingsvoorstel door 
het college voor De Unie in Debat was gereserveerd, via een aantal moties 
tot nul gereduceerd.  
Begin december moest geconstateerd worden dat er geen financiële basis 
meer was voor de afdeling Debat van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur om het werk voort te zetten. 
Daarmee is de, in de Gemeenteverordening beschreven debattaak van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, met ingang van 2013 komen te 
vervallen. 
 
   
Debatten in 2012 

 
De Unie in Debat organiseerde, coproduceerde en ontving in het verslagjaar 
tientallen debatten in Zaal De Unie én elders op locatie, vaak in 
samenwerking met partners. Rond de 5200 personen bezochten de 
programma’s. Via internet en social media waren de verschillende 
programma’ ook buiten de zaal te volgen. Uitermate populair was de 
maandelijkse De Unie Late Night-talkshow, maar ook thema’s als Europa, de 
toekomst van Rotterdam of de debatten in samenwerking met de Erasmus 
Universiteit mochten een ruim, trouw publiek ontvangen.  
Het archief van de programma’s en aankondigingen wordt bewaard op 
www.deunie.nu. 
 
 
► Eigen producties in Zaal De Unie 
 
De Unie Late Night 

Onder leiding van schrijver Ernest van der Kwast werd de succesvolle 
talkshow De Unie Late Night in het verslagjaar gecontinueerd. Uitgangspunt 
van deze cultuurtalkshow is de poëzie die achter het ogenschijnlijke 
alledaagse schuil gaat. Er vonden negen edities plaats. 
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Off Screen 
Van de langlopende classic Off Screen, het filmprogramma van De Unie waar 
een platform wordt geboden aan Rotterdamse film en filmmakers, vonden 
vier edities plaats. 
 
Art. 1 We reddden ons wel 

De succesvolle samenwerking met Art.1, de landelijke vereniging ter 
voorkoming en bestrijding van discriminatie op alle gronden, werd ook in 
2012 voortgezet. Er werden twee debatten georganiseerd over de doe-het-
zelfmaatschappij. 
 
Confetti-debatten 

Confetti, de jongerenredactie van De Unie in Debat, organiseerde in 
samenwerking met de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit een 
avond rond de eco-filosofe Isabell Stengers. Dit debat was tevens het laatste 
debat dat werd georganiseerd door de Confetti-redactie.  
 
Het DNA van Europa 

In samenwerking met de stichting Leerstoel Letteren en Samenleving 
organiseerde De Unie in Debat een avond over het DNA van Europa. 
 

Presentatie Rotterdamse debatklas 

Stichting LOKAAL organiseerde een debatmarathon ter afsluiting van haar 
debatklas. Bij die gelegenheid presenteerden De Unie in Debat en LOKAAL 
hun samenwerkingsconvenant. 
 

Everyone for themselves 

Rond de start van documenta 13 werd een reeks evenementen gewijd aan 
onderzoek, presentatie en discussie rond ontwikkelingen in de hedendaagse 
kunsten. Dit programma was een initiatief van de Rotterdamse kunstenaars 
Bik van de Pol en Jan van Pavert. Samen met De Unie in Debat en Witte de 
With Contemporary Art werd een symposium gewijd aan de vraag in hoeverre 
de bezuinigingspolitiek kunstenaars en kunstinstellingen in een situatie 
brengt die overeenkomsten vertoont met wat het prisoners’ dillema wordt 
genoemd.  
 
Geheugenverlies van Rotterdam 

In samenwerking met de Initiatiefgroep Herdenking 14 mei 1940 werd naar 
aanleiding van het door hen jaarlijks uitgebrachte essay, gedebatteerd over 
Het geheugenverlies van Rotterdam door socioloog Willem Schinkel. 
 
Hoe worden wij één? 

Samen met NRC Handelsblad, de Standaard en Vlaams-Nederlands Huis 
deBuren presenteerde De Unie in Debat Hoe worden wij één? Met 
Europarlementariër Sophie in ’t Veld, publicist Paul Scheffer en 
Eurocommissaris Karel de Gucht onder leiding van schrijver en columnist Bas 
Heijne. Een debat over de vraag of in tijden van bezuinigingen, financiële 
crisis en een onder druk staande euro, een beroep op de solidariteit van 
burgers nog reëel is.  
 
 
► Co-producties 
 
Architecture International Rotterdam (AIR)  

AIR organiseerde traditiegetrouw de serie ArchitectuurCases in De Unie. In 
het verslagjaar vonden drie ArchitectuurCases plaats. 
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Studium Generale  

Studium Generale (Erasmus Universiteit) organiseerde in De Unie twee 
debatseries: de maandelijkse serie Studio Erasmus en de Jaargetijdengasten. Van 
de Jaargetijdengasten vonden drie edities plaats met respectievelijk Frans 
Weiszglas, Maarten Frense en Henk Oosterling. 
 
Vers Beton: lancering en feest 

Het nieuwe Rotterdamse online tijdschrift Vers Beton lanceerde zijn eerste 
nummer in de Unie met een debat, waarin opiniemakers werd gevraagd naar 
hun wensen voor de stad. 
 
Sensoor lezing 

Stichting Sensoor (een organisatie die 24 uur per dag bereikbaar is, het hele 
jaar door, voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek 
of informatie) organiseerde haar jaarlijkse lezing in De Unie. Spreker was 
filosoof en sociaal wetenschapper Dr. Anja Machielse.  
 
Het nieuwe winkelen 

De Rotterdamse winkeliersvereniging ‘De Binnenweg’ organiseerde in Zaal de 
Unie een debat over het nieuwe winkelen. 
 
Tramlijn van verlangen 

Bureau Kraaij organiseerde in de Unie een debat naar aanleiding van het 
gemeentelijk rapport De staat van integratie. 
 
Vertalersgeluk 

Boekhandel v/h Van Gennep organiseerde in de Unie een avond met vertalers 
die genomineerd waren voor de Europese Literatuur Prijs. 
 
400 jaar Nederland-Turkije, graadmeter van identiteit? 

Het Turkije instituut en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
organiseerden samen met de debatafdeling, in Zaal de Unie, een debat over 
de zin van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide 
Nederland en Turkije. 
 
Camera Japan 

In het kader van de zevende editie van het filmfestival Camera Japan werd 
in Zaal de Unie een bijeenkomst georganiseerd over de Japanse eetcultuur. 
 
Humanity in action tour 

Humanity in action (een internationale stichting die de betrokkenheid van 
een nieuwe generatie sociale, culturele en politieke leiders op vlak van 
diversiteit, mensenrechten en maatschappelijk betrokken leiderschap wil 
vergroten) organiseerde in de Unie een debat over de grenzen van vrijheid. 
 
Reizen in 2031 

Tertium publieksprogramma’s (strategisch bureau) en het CSG centre for 
Society and the Life Sciences organiseerden in de Unie een debat over de 
voor- en nadelen van de bio-samenleving. 
 
Wij kinderen van de DDR 

Het Goethe-Instituut organiseerde samen met De Unie in Debat de 
presentatie van het boek Dritte Generation Ost met o.a. een debat over de 
betekenis van het publieke debat voor de derdegeneratie voormalig Oost-
Duitsers. 
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De wereld verbeteren 

VU Connected (verbindt wetenschap, kennis en ervaring aan actuele thema's 
in de samenleving) organiseerde in de Unie een interactieve bijeenkomst 
over de vraag hoe burgers te betrekken bij duurzaamheidvraagstukken. 
 
De toekomst van Rotterdam 

Het Rotterdamse Directeurenoverleg organiseerde aan de hand van een 
aantal door hen ontwikkelde toekomstscenario’s, samen met De Unie in 
Debat, een bijeenkomst over de ideale cultuurstad van de toekomst. 
 
 
► Producties door De Unie in Debat op locatie 
 
De Unie in Debat organiseert met tal van partners ook debatten elders, ‘op 
locatie’. Dat biedt de gelegenheid een ander en/of groter publiek te 
bereiken.  
 
Smart Talks 

Tijdens het International Film Festival Rotterdam organiseerde De Unie In 
Debat in de Rotterdamse Schouwburg een drietal debatten onder de noemer 
Smart Talks. Het betrof een multimediaal programma met prominente 
regisseurs, videokunstenaars, activisten en filosofen met speciale aandacht 
voor verdieping en analyse bij het programma van het IFFR.  
 

Poppy 

In samenwerking met stichting Paradox organiseerde de Unie in Debat in het 
Nederlands Fotomuseum een debat over narco-staat Afghanistan en de 
mondiale en maatschappelijke implicaties van de heroïnehandel. Aanleiding 
was de presentatie van het boek Poppy waarin journaliste Antoinette de 
Jongh en fotograaf Robert Knoth de handelsroute van Afghaanse heroïne in 
beeld brachten. 
 
Heeft vrijheid een publiek nodig? 

Traditiegetrouw organiseerde De Unie in Debat samen met het festival De 
Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg in september een 
avond waarin verbindingen werden gelegd tussen het festivalprogramma en 
de ontwikkelingen in de samenleving en de politiek. Deze keer stond de 
vraag centraal hoeveel vrijheid een mens kan verdragen.  
 
Een kwestie van smaak 
In samenwerking met het initiatief Het Schouwburgplein presenteert 
organiseerde De Unie in Debat een gesprek op het Schouwburgplein over de 
vraag of over smaak moet worden getwist. 
 
De Rotterdamse verkiezingsnacht 

Samen met o.m. LOKAAL, Arminius, de Rotterdamse Schouwburg, Studium 
Generale, Wunderbaum en het Goethe-Institut organiseerde De Unie in Debat 
de Rotterdamse verkiezingsnacht in het Rotterdamse stadhuis in het kader 
van de landelijke verkiezingen.  
 

Stars & Stripes, Election Night  

In samenwerking met Studium Generale en de Rotterdamse Schouwburg 
organiseerde de Unie in Debat een verkiezingsnacht in relatie tot van de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
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Programmering en profilering van Zaal De Unie 

 
In de afgelopen jaren is tijd en aandacht besteed aan een verdere 
programmering en, naast de debatten, profilering van Zaal De Unie. Naast 
debatten, talkshows en presentaties, werd daarbij het accent gelegd op 
muziekprogrammering , film en nieuwe-mediapresentaties. Daarbij is 
samengewerkt met de muziekprogrammeur en café-restaurant De Unie. Sinds 
de zomer van 2010 is Dick Pakkert, tevens Rotown, de exploitant van het 
café-restaurant. Hij neemt de (muziek)programmering van de zaal voor zijn 
rekening.  
Hiertoe werd ook gezamenlijk communicatie gevoerd, via de website, social 
media en andere mediakanalen. Regelmatig is een maandfolder, in papier en 
digitaal verspreid, en de agenda is actief op de site bijgehouden. Daarnaast 
werd de pers met persberichten gevoed. Het hoofd van de afdeling debat 
voerde tevens de artistieke leiding in relatie tot de zaal.  
 
 
Kennisuitwisseling 

 
De laatste jaren is steeds meer aandacht gekomen voor kennisuitwisseling op 
het gebied van debat en dialoog. Dit heeft onder meer geresulteerd in een 
structurele samenwerking met LOKAAL en de ontwikkeling van een cursus 
Publiek Debat. Daarnaast was er ook een jongerenredactie voor De Unie in 
Debat actief, Confetti, met als inzet om jong debattalent binnen de kaders 
van De Unie in Debat de kans te geven ervaring op te bouwen, kennis uit te 
wisselen en debatideeën uit te werken.  
 

Convenant LOKAAL/Rotterdamse debatklas 

Debatorganisatie LOKAAL en De Unie in Debat constateerden dat het 
draagvlak voor democratische principes bij grote groepen, vooral jonge 
Rotterdammers, niet vanzelfsprekend is. Deze vaststelling was aanleiding om 
een convenant te sluiten. Beide organisaties constateerden ook dat de 
praktijkkennis over de organisatie van debat- en dialoogbijeenkomsten in 
Rotterdam versnipperd is. 
Naast de organisatie van informatieve, uitdagende debatten zag De Unie in 
Debat in relatie tot het convenant met LOKAAL, de mogelijkheid opgedane 
debatexpertise te ontsluiten en jong, veelbelovend Rotterdams debattalent 
te equiperen. De conclusie was dan ook dat de organisaties elkaar vonden in 
de ambitie om het Rotterdamse debatleven een krachtige impuls te geven, 
beide opererend op complementaire terreinen ‘kunst & cultuur’ (De Unie in 
Debat) en ‘politiek en participatie’ (LOKAAL). In het convenant werden de 
volgende afspraken gemaakt. 
Het publieke debat zoals zich dat voltrekt op lokaal en nationaal niveau te 
voeden door:  
• Rotterdam een geheugen te geven op het gebied van debat en dialoog,  
• kennis en ervaring op deze terreinen efficiënt te inventariseren en 

effectief te ontsluiten,  
• een breed palet aan excellente debatvoorzitters en -organisatoren op te 

leiden, 
• een kwaliteitskeurmerk debat te ontwikkelen.  
 
Een coproductie van LOKAAL en De Unie in Debat ging 2012 van start: de 
tweede editie van de Rotterdamse debatklas. 
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Cursus Publiek Debat 

Een cursus Publiek Debat werd ontwikkeld samen met Bart Cosijn, Lukas 
Verweij en De Unie in Debat. Hieraan namen ong. 15 cursisten deel, 
overwegend werkzaam bij landelijke en/of Rotterdamse cultuurinstellingen.  
 
 

Andere activiteiten 

 

Uitreiking Pierre Bayle prijs voor kunstkritiek 

Onder auspiciën van de Pierre Bayle stichting organiseert De Unie in Debat 
sinds 2002 de uitreiking van de gelijknamige prijzen voor kunst- en 
cultuurkritiek. In 2012 werden Hans Groenewegen (poëzie), Jeroen Peeters 
(dans) en Roland de Beer (klassieke muziek) bekroond voor excellente kritiek 
in hun eigen kunstdiscipline. De prijs werd uitgereikt door wethouder kunst 
cultuur sport en recreatie Antoinette Laan.  
 

Vereniging van Nederlandse debatcentra 

De Unie in Debat maakt deel uit van de Vereniging voor Nederlandse 
debatcentra. In het verslagjaar was het hoofd Debat voorzitter van de deze 
Vereniging. 
 
Overige activiteiten artistiek leider De Unie in Debat 

• Voorzitten van debat op verzoek van Erasmus Pride met het onderwerp 
‘Uit de kast op je werk’. 

• Lezing met de titel ‘Een baken van hoop’, gehouden tijdens de opening 
van het Levinas gezondheidscentrum (16 maart).  

• Twee gastcolleges over thema publiek debat en dialoog in Rotterdam: 1. 
op verzoek van Stichting Filosofie Oost West Universiteit van Humanistiek 
tijdens studiedag; 2. op verzoek van de Erasmus Universiteit tijdens 
jaarlijkse cursus retorica. 

• Publicatie ‘Bij gratie van het verschil: dialoog en debat in Rotterdam na 
9/11’ in: Mededelingen van de Levinas Studiekring (wetenschappelijk 
artikel). 

• Medewerking aan project The Humans van Alexzandre Singh van Witte de 
With, centrum voor hedendaagse kunst: 1. Hayward gallery in Londen 
titel ‘The Causerieen workshop, learning by conversation’ in het kader 
van het wide open school project van de Hayward Gallery; 2. Autour 
Woody Allen, causerie over Woody Allen tijdens La Nuit Blanche in Parijs. 

 

De Unie in Debat kijkt met droefenis, maar zeker met trots terug op een 

kwalitatief hoogstaand, spraakmakend en drukbezocht debatseizoen. 

 

Activiteiten afdeling Debat Plan 2012 Realisatie 2012 

Eigen producties 30 15 

Coproducties 20 46 

Debatten op locatie 3 9 

Bezoekers 3000 5186 

Waarvan betalend 3000 1262 

Gemiddeld bezoekersaantal per debat 50 68 

Publicaties en lezingen 0 1 en 3 

Cultuurparticipatie 10 10 

Cursus publiek debat 1 (7 lesdagen) 1 (2 lesdagen) 

Debatklas (met LOKAAL) - 1 (4 lesdagen) 

Formatie regulier, fte’s 3,8 3,8* 

* exclusief directeur  
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B e d r i j f s v o e r i n g  
 

 

Personeel en organisatie 

Het Bureau van de Rotterdamse Kunststichting bestaat uit drie afdelingen: 
de afdeling Advies, het Bedrijfsbureau en de afdeling Debat (De Unie in 
Debat). De afdelingshoofden vormen samen met de directeur het 
managementteam. In de loop van 2012 is het afdelingshoofd voor het 
bedrijfsbureau met pensioen gegaan (deze functie wordt niet meer 
ingevuld). Deze medewerker is nog tijdelijk in dienst getreden voor een 
beperkte aanstelling.  
Aan het einde van het jaar is het hoofd Advies in december 2012 met 
pensioen gegaan. Ook deze formatieplaats wordt niet opgevuld. Deze 
wijzigingen houden verband met de eerder genoemde heroriëntatie op de 
positie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de opgelegde 
korting van de gemeentelijke financiering. Van twee tijdelijke medewerkers 
van de afdeling Debat werden de tijdelijke contracten niet verlengd.  
Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het aantal fte in dienst van de 
stichting 11,85 fte waarvan 1 fte directie en 3,45 fte op het bedrijfsbureau. 
 
Het systeembeheer is fors verouderd (soft- en hardware). Is grotendeels 
uitbesteed. RAET verzorgt de salarisadministratie; MKBasics verzorgt de 
ziekteverzuimadministratie. Het ziekteverzuim in 2012 was 0,76% (in 2011 
1,27%). De financiële administratie werd door het eigen bedrijfsbureau 
gevoerd.  
 
Huisvesting 

De kale huur voor kantoor en Zaal De Unie bedraagt € 140.000. 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. 
Tot februari 2012 werd een deel van de bovenste verdieping van het 
kantoorpand Mauritsweg 35 verhuurd aan Darling of the Runway. Van 
februari tot september 2012 heeft Rotterdam Modestad die verdieping om 
niet kunnen gebruiken. Na vertrek van Rotterdam Modestad heeft de 
verdieping leeg gestaan. 
 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vergaderde in het verslagjaar 
acht keer, met inbegrip van de vergaderingen voor het cultuurplan. 
jongRRKC, vergaderde in het verslagjaar zes keer.  
 
Bestuur Rotterdamse Kunststichting 

Het bestuur van de Rotterdamse Kunststichting vergaderde in het verslagjaar 
negen keer. In het voorjaar van 2012 werden twee nieuwe bestuursleden 
benoemd door Burgemeester en Wethouders; één van de zittende 
bestuursleden volgde de terugtredende voorzitter op.  
In de loop van het jaar bedankte één van de nieuwe bestuursleden voor het 
bestuurslidmaatschap.  
 

Secretariaat Directeurenoverleg 
Op verzoek van het Directeurenoverleg en met steun van de dienst Kunst en 
Cultuur werd de secretariële ondersteuning van het Directeurenoverleg tot eind 
2012 voortgezet door de oud-medewerker van de Kunststichting die deze 
werkzaamheden lange jaren binnen haar functie uitvoerde, met een werkplek 
op het kantoor van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.  
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B i j l a g e  1  
 
Personen 

 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

Voorzitter:  

mw M.M.A.M. Post van Ophem (sinds april 2009)  

Leden:  

mw A.G.J. Aarsen  

mw C. Arends  

S. van Breda  

S. Davies 

mw W.L. Gillis-Burleson  

mw A. de Haij  

F.W.A. Korsten  

J. Olivieira  

mw Y. Özbilge  

M.M. Schelvis  

mw U. Söbbeke  

mw J. Veenendaal  

G.F. Wiegel  

Adviserend lid: 

B. Verbergt  

 
jongRRKC 

mw X. Altena   

P. van Amersfoort (coach) 

R. Arnhem (vanaf juni)  

mw M. Baric (tot oktober) 

mw E. Bruinink  

V. Cardinaal (tot juni) 

mw S. Carrilho (tot oktober) 

mw A. Geurts (tot oktober) 

mw R. van Hassel (voorzitter vanaf oktober)  

mw F. Holdert (vanaf juni)  

mw B. Jurg (tot juni)  

mw D. Koenders (tot oktober) 

E. Lopes Ramos (voorzitter) (tot oktober)  

S. Samidin (tot oktober) 

mw D. van Schaijk (tot juni)  

mw D. Schouten (tot oktober)  

mw H. Spirova (tot oktober)  

mw L. Vermeulen  

mw M. Vieira (coach)  

G. van Weenen  
 
Bestuur Rotterdamse Kunststichting 

G. Brouwer, voorzitter (tot februari) 

A. Emmerig, secretaris  

G. Engbergsen (april tot oktober) 

mw M.C. Lewis, penningmeester (tot februari)/voorzitter (vanaf februari) 

M. Jongeneel, penningmeester (vanaf februari) 
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Medewerkers Bureau  

mw Z. Azman (debat) 

T. Barendse (debat)  

H.C. Bongers (directeur/secretaris tot mei ) 

mw I. Boogaarts (directeur/secretaris vanaf mei) 

mw G.W. Bouma (advies) 

mw F.N. Bruins (bedrijfsbureau) 

M.F.M. Fonville (advies) 

R. Gerritsen (advies) 

H.M. Groenewegen (bedrijfsbureau) 

mw L. Levy (hoofd afdeling debat) 

C.J. McClure (debat) 

mw F. Menke (bedrijfsbureau, hoofd tot april; van juni tot en met december tijdelijk 

in deeltijd) 

mw P. den Ouden (bedrijfsbureau) 

mw G.M. Rodenrijs (bedrijfsbureau) 

M.L. Strous (hoofd afdeling advies) (tot en met december) 

mw C. de Vos (bedrijfsbureau) 

mw A. Warnaar (debat) 

 

Confettiredactie 

J. van Ommen  

Z. Özdil  

 

Bestuur Pierre Bayle Stichting 

W. van Bunge, voorzitter 

M. Doorman  

G. Engbergsen (tot oktober) 

M. Huygen  

M. Lewis (vanaf oktober) 

mw M. van Steen 

mw L. Levy, secretaris 
 

secretariële ondersteuning Directeurenoverleg 

mw G.H.W. Meijers-de Graaf  
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B i j l a g e  2 
 
 

Programma’s van en met De Unie in Debat, 2012  

 

Beschrijvingen ontleend aan de teksten op www.deunie.nu 

 

Dinsdag 10 januari 

Cursus Publiek Debat 

Een cursus Publiek Debat werd ontwikkeld samen met Bart Cosijn, Lukas Verweij en 

De Unie in Debat. Hieraan namen ong. 15 cursisten deel, overwegend werkzaam bij 

landelijke en/of Rotterdamse cultuurinstellingen.  

Aantal deelnemers: 15 

 

Vrijdag 13 januari 

Off Screen 

In de eerste Off Screen van 2012 vanzelfsprekend een kleine vooruitblik op het 41ste 

International Filmfestival Rotterdam dat op 25 januari losbarst, met een avant-

première van Lighthouse van de Rotterdamse filmmaker/kunstenaar Wouter Venema. 

Ook is Floris Paalman te gast die tekende voor de imposante uitgave van Cinematic 

Rotterdam. Gastheer van de avond is Christiaan van Schermbeek. 

Aantal bezoekers: 24 

 

Vrijdag 20 januari 

Lanceringsfeest Vers Beton: debat, performance en muziek 

Vers Beton, een nieuw Rotterdams online tijdschrift voor journalistiek en opinie, 

geeft 20 januari een lanceringsfeest in De Unie. Met een avond vol debat, 

performance, opinie én muziek van Rotterdamse talenten laat Vers Beton zien waar 

zij als online magazine voor staat: een medium dat eerst denkt en dan doet, en dat 

over alle facetten van Rotterdam. Vers Beton (www.versbeton.nl) is actief sinds de 

zomer van 2011. Met artikelen over onder meer veiligheid, architectuur, kunst, 

media en politiek biedt de website reflectie, diepgang, opinie en discussie over 

Rotterdam en zijn inwoners. Vers Beton vult daarmee het gat dat regionale media 

gecreëerd hebben, en wist daarmee al meerdere malen landelijke kranten te halen. 

Aantal bezoekers: 146 

 

Dinsdag 24 januari 

Recital Baby Dee & expositie Christina de Vos 

Met haar duistere ballades en grimmige cabaretliederen was Baby Dee (Cleveland, 

Ohio) een verrassende verschijning op het Holland Festival 2009. Klassiek geschoold, 

maar met het rauwe hart van een straatartiest, brengt zij niet voor ieders oren een 

uniek geluid voort. Haar album Regifted Light (2011) wisselt klassiek georiënteerde 

instrumentale stukken af met donker gestemde, niet per se serieus gedragen 

liederen. Tijdens het recital begeleidt Baby Dee zichzelf op harp en accordeon. Het 

artwork voor Regifted Light werd gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Christina 

de Vos, die sindsdien nog veel meer werken op met name Baby Dee's buitenissige 

dierenwereld heeft laten inspireren. Voorafgaand aan het recital toont zij een 

selectie uit deze beslakte en bebijde serie. De expositie wordt ingeleid door Hugo 

Bongers, secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 

Aantal bezoekers: 61 

 

Zondag 29 januari, Kleine Zaal Rotterdamse Schouwburg 

The Real World? 

In samenwerking met De Unie in Debat presenteert het International Film Festival 

Rotterdam een week lang Smart Talk, een multimediaal programma in de Kleine Zaal 

van de Rotterdamse Schouwburg. Een avond met prominente regisseurs, 

videokunstenaars, activisten en filosofen met speciale aandacht voor duiding, 
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verdieping en analyse bij de IFFR programmering. En met natuurlijk heel veel 

previews en zinnenprikkelende filmfragmenten. De Unie in Debat neemt specifiek de 

volgende drie avondprogramma’s voor haar rekening. 

De versmelting van film en werkelijkheid staat centraal in The Real World? Bas 

Heijne gaat in op het ‘Signals: For Real’ programma over Augmented Reality – het 

toevoegen van een audiovisuele laag bovenop de echte wereld. Besproken wordt de 

werkelijkheid als projectievlak, de interactie tussen de virtuele en fysieke ruimte en 

het ‘scripten’ van reële situaties. Met o.a. kunstenaarsduo eteam, nieuwe media 

kunstenaar Sander Veenhof, V2_ curator Michel van Dartel. 

Aantal bezoekers: 44 

 

Woensdag 1 februari, Kleine Zaal Rotterdamse Schouwburg 

Smart Talk: China’s Hidden Histories 

In het debat China’s Hidden Histories besteden we aandacht aan de kritische Chinese 

documentairefilm. Met Bas Heijne als gespreksleider reflecteren we op het ‘Signals: 

Hidden Histories’ programma waarin de verborgen kanten van de Chinese 

samenleving worden belicht. Filmfragmenten uit documentaires van Ai Weiwei en Xu 

Tong stuwen een discussie over het belang van de Chinese cinema verité, de macht 

van het Chinese Filmbureau en cinematografisch activisme. Met o.a. filmproducent 

Zhu Rikun, sinologe Anne Sytske Keijser, China-correspondent Garrie van Pinxteren 

en regisseuse Ma Li. 

Aantal bezoekers: 39 

 

Donderdag 2 februari, Kleine Zaal Rotterdamse Schouwburg 

Smart Talk: The Road to Damascus 

The Road to Damascus – een multimediaal debat over het best bewaarde geheim uit 

de Arabische cinema: de Syrische film. Het Visual Arts Festival van Damascus kan dit 

jaar door de aanhoudende onrust in Syrië niet plaatsvinden en strijkt als filmfestival-

in-ballingschap neer in Rotterdam. Aan de hand van unieke filmfragmenten leidt Bas 

Heijne een discussie over de onafhankelijke Syrische film, het omzeilen en de 

acceptatie van censuur en visuele kunst als voertuig voor sociale kritiek. Is het als 

filmmaker nog mogelijk om autonoom te opereren? En waren de films een voorbode 

van het huidige verzet? Met o.a. curator Charlotte Bank, filmmakers Hazem al Hamwi 

en Soudade Kaadan en documentairemaker Maher al Sabbagh. 

Aantal bezoekers: 31 

 

Donderdag 2 februari 

De Unie Late Night 

Te gast: Ruurd Bouter – De übervrijwilliger van Rotterdam. Al vele jaren is Ruurd een 

onmisbare kracht bij het Internationaal Filmfestival Rotterdam, WORM, Motel 

Mozaïque, de Pleinbioscoop, Todays Art, Festival Wereld van de Witte de With, 

Rotterdam Circusstad, de Zuiderparkspelen, Music Matters en de Firma van Drie. 

Ernest van der Kwast brengt een ode aan de man die zich liever voor niks laat 

inhuren. Sjef Czyzewski - Voorzitter Raad van Bestuur Bouman GGZ. De komende tijd 

moet er zeshonderd miljoen euro worden bezuinigd in de geestelijke 

gezondheidszorg. Muziek van: Alexander McKenzie & The Underpaid – Scherp en 

nostalgisch cynisme.  

Aantal bezoekers: 96 

 

Donderdag 9 februari 

Het DNA van Europa 

In deze interactieve lezing gaat Pieter Steinz, in samenwerking met Frans-Willem 

Korsten, Ramsey Nasr en het publiek op zoek naar het culturele DNA van ons 

continent. Voorzitter is Liesbeth Levy, artistiek leider van De Unie in Debat. De 

Franse keuken, de Engelse tuin, de Russische roman, de Italiaanse cinema – Europa is 

meer dan Brussel en Straatsburg of de eurocrisis en de Griekse Tragedie. Maar wat 

bindt Europa verder? Welke culturele verworvenheden zijn typisch Europees en 
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maken de Europeaan trots? Deze vragen staan centraal. Pieter Steinz (voormalig 

redacteur van NRC Handelsblad en aanstaand directeur van het Nederlands 

Letterenfonds) begint een zoektocht naar het bindweefsel van Europa. In deze 

zoektocht naar de culturele identiteit van Europa zal Frans-Willem Korsten 

(buitengewoon hoogleraar Literatuur en Samenleving aan de EUR), voor een 

tegengeluid zorgen. Speciale gast van de avond, Dichter des Vaderlands Ramsey 

Nasr, stelde zich eenzelfde vraag in het gedicht ‘het huis van Europa’ waarmee hij 

de avond zal openen. De Avond van de Leerstoel Literatuur en Samenleving wordt 

traditioneel georganiseerd rond de verjaardag van leerstoelhouder Frans-Willem 

Korsten. Het programma heeft de vorm van een debat waarin Frans-Willem Korsten 

spreekt met vooraanstaande wetenschappers en beleidsmakers.. 

Aantal bezoekers: 74 

 

Dinsdag 14 februari 

Boekpresentatie ABCyourself (Lemniscaat) 

Presentatieavond van ABCyourself, een project van Lemniscaat. Daarnaast worden 

twee boeken van jeugdige schrijvers ten doop gehouden en bloggers presenteren 

zich. ABCyourself staat onder begeleiding van schrijver Edward van de Vendel, die 

ook het idee bedacht heeft. Uitgeverij Lemniscaat te Rotterdam ondersteunt en 

geeft te zijner tijd de boeken uit. 

Aantal bezoekers: 89 

 

Woensdag 15 februari 

ArchitectuurCase: alleen maar winnaars 

Debat georganiseerd door AIR, architectuurcentrum Rotterdam. De Rotterdam 

Architectuurprijs 2011 is toegekend aan Station Blijdorp. Het nieuwe hoofdkantoor 

van BP werd door het grote publiek gelauwerd. Ook andere steden kennen inmiddels 

een jarenlange en eigen traditie van prijstoekenningen. In deze AIR ArchitectuurCase 

wordt onderzocht op welke wijze architectuurprijzen van invloed kunnen zijn op het 

gemeentelijk architectonisch kwaliteitsbeleid. AIR heeft drie juryvoorzitters 

uitgenodigd om in een publiek gesprek te laten zien hoe ze naar deze prijswinnende 

architectuur kijken. Wat maakt de doorslaggevende kwaliteit van een winnaar? Kan 

het uitreiken van een architectuurprijs ook van betekenis zijn voor ontwerp in 

ontwikkeling? En op welke wijze kunnen vakwereld en het grote publiek aan elkaar 

worden verbonden? De avond wordt ingeleid door Daan Bakker van DaF architecten 

en lid Commisie Welstand en Monumenten Rotterdam. Hij heeft op uitnodiging van 

AIR 22 jaar architectuurprijs Rotterdam geanalyseerd. Panelleden zijn Aryan Sikkema 

(voorzitter architectuurprijs Rotterdam 2011); Edwin Oostmeijer (voorzitter 

architectuurprijs Apeldoorn); Martien de Vletter (voorzitter Amsterdam 

Zuiderkerkprijs 2011). Patrick van der Klooster (directeur AIR) is de gespreksleider 

van de avond. 

Aantal bezoekers: 36 

 

Donderdag 16 februari 

Studio Erasmus 

Een nieuwe maandelijkse talkshow van de Erasmus Universiteit. Topwetenschappers 

gaan met presentator Geert Maarse in gesprek over economie, politiek, mens en 

maatschappij. Te gast in deze eerste editie: veranderingsdeskundige Derk Loorbach 

(directeur DRIFT) over de crisis als laatste stuiptrekking; criminoloog Fiore Geelhoed 

over het westerse karakter van Nederlandse moslimfundamentalisten; hoogleraar e-

marketing Cor Molenaar over zijn bewering dat de komende vier jaar één op de drie 

winkels uit het straatbeeld verdwijnt. Verder: psycholoog Benjamin de Boer over de 

zin en onzin van goede voornemens, jazz van Jimmy T and his Sizzling Hot Jazz 

Captains en een provocerende analyse van het nieuws van de dag door 

wetenschapper en publicist Chris Aalberts.  

Aantal bezoekers: 29 
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Donderdag 1 maart  

De Unie Late Night 

Te gast: Olle Overbosch – de beste sumoworstelaar van Rotterdam. Op het WK 

maakte hij ook indruk en behaalde hij brons in de gewichtsklasse tot 85 kilo. In 

tegenstelling tot zijn collega's is Olle niet te huur: er is geen vraag naar 

donkerblonde sumo's. Schrijver Ernest van der Kwast brengt een ode aan dit 

lichtgewicht. Hugo Priemus – Emeritus hoogleraar Systeeminnovatie Ruimtelijke 

Ontwikkeling en dé Volkshuisvestingsexpert van Nederland.  

Deze maand werd bekend dat de Rotterdamse Woningbouwcorporatie Vestia een 

miljardengok heeft gewaagd met derivaten en ternauwernood is gered van een 

faillissement. Met Priemus praten we over het toezicht op deze risico’s en de 

mogelijke implicaties voor de woningmarkt. Betekent dit een nieuwe miljoenenstrop 

voor de gemeente en een radicale stop op nieuwe bouwprojecten? Welk 

Stadsinitiatief moet winnen? – Rotterdam kan weer naar de stembus: van 1 tot en 

met 12 maart kunnen alle Rotterdammers hun favoriete Stadsinitiatief kiezen. Te 

gast: Kristian Koreman (Luchtsingel), Annet Alingh-van der Schalk (Stiltepunt 

Rotterdam) en Huibert de Leede (Uit je eigen stad). En Neon Rainbows – live 

optreden van Rotterdamse indiehelden. 

Aantal bezoekers: 115 

 

Woensdag 7 maart  

Studium Generale wintergast: Frans Weisglas 

Filmfragmenten, videoclips, nieuwsflitsen en YouTube-filmpjes vormen de leidraad 

voor een openhartig live interview Frans Weisglas. Weisglas studeerde van 1963 tot 

1970 Economie aan de Erasmus Universiteit en was meer dan twintig jaar lid van de 

VVD-fractie. Maar hij maakte vooral naam als voorzitter van de Tweede Kamer. Dit 

programma is een samenwerking van Studium Generale (Erasmus Universiteit 

Rotterdam), Erasmus Podium en De Unie in Debat. 

Aantal bezoekers: 59 

 

Donderdag 8 maart 

Presentatie Rotterdamse debatklas 

Donderdag 8 maart maken twaalf jonge debatleiders hun opwachting tijdens een 

debatmarathon in De Unie. Zij besluiten daarmee de masterclass voor debatleiders 

verzorgd door LOKAAL en begeleid door de ‘masters’ Cees Grimbergen (journalist), 

Jacobine Geel (presentatrice en columniste) en Prem Radhakishun (advocaat, 

columnist en televisiemaker), allen zijn deze avond ook aanwezig. Eregast is 

burgemeester Ahmed Aboutaleb. Deze ‘Rotterdamse Debatklas’ stelt zich vanavond 

voor aan Rotterdam door met politici en publiek in gesprek te gaan. Aan het eind van 

de avond presenteren Christine Bleijenberg en Liesbeth Levy een convenant tussen 

LOKAAL en De Unie in Debat. Het slot van deze bijzondere avond is de presentatie 

van een samenwerkingsconvenant tussen LOKAAL en De Unie in Debat. De twee 

instellingen slaan de handen ineen voor een gemeenschappelijk doel: een 

kwaliteitsimpuls geven aan het debat in Rotterdam. Voor het komende jaar staat de 

tweede editie van de masterclass Rotterdamse debatklas als eerste gezamenlijke 

activiteit gepland. LOKAAL en De Unie in Debat bundelen hun krachten en gaan jonge 

talenten opleiden in een specifiek Rotterdamse aanpak. Deze talenten volgen een 

intensieve training en worden uiteindelijk betrokken bij verschillende debatten en 

dialogen in Rotterdam.  

Aantal bezoekers middagprogramma: 44  

Aantal bezoekers avondprogramma: 82 

 

Dinsdag 13 maart 

Studium Generale: Spanningen rond Iran 

Een avond met defensiedeskundige Ko Colijn, NRC-redacteur Carolien Roelants en 

Asghar Seyed-Gohrab, Iran-expert. Het Iraanse kernprogramma draait nog steeds op 

volle toeren. De VS en de EU willen strenge sancties, terwijl Iran reageert met 
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dreigementen over het al dan niet blokkeren van de Straat van Hormuz en met 

spierballentaal van president Ahmadinejad. Israel laat intussen weten dat een 

militaire aanval op het Iraanse kernprogramma tot de opties behoort. De huidige 

spanningen rond Iran vinden plaats tegen de achtergrond van aankomende 

Amerikaanse presidentsverkiezingen, een fragiel en verdeeld Iraans regime en een 

escalerend Syrisch conflict. Blijft Iran een luis in de pels van de Westerse wereld? Of 

is het de lont in het kruitvat van het Midden-Oosten? Dit programma is een 

samenwerking van het Nederlands Genootschap voor Internationale Samenwerking, 

Studium Generale, Erasmus Universiteit Rotterdam en mogelijk gemaakt door De 

Unie in Debat. 

Aantal bezoekers: 115 

 

Vrijdag 16 maart 

Off Screen 

Off Screen verkent weer de uitersten van de Rotterdamse cinema. Deze editie staan 

de volgende films op het programma: Letting Go van Gerco de Ruijter, Broer van 

Sacha Polak, Mijn Veld van Jos Meijers, Bad Luck City van Aaike Stuart en The 

Rocketeer van Richard Raaphorst. Gastheer van de avond is Christiaan van 

Schermbeek 

Aantal bezoekers: 36 

 

Donderdag 22 maart 

Studio Erasmus 

In deze tweede editie: Ron Fouchier (viroloog, Erasmus MC) over het dodelijke 

vogelgriepvirus dat hij met zijn team ontwikkelde; Justus Veenman (econoom, ESE) 

en Jeroen Verhoeff (EFR Business Week) over de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden; 

Pearl Dykstra (socioloog, FSW) over familie. Verder duikt filosoof Tim de Mey op de 

waan van de dag in de rubriek ‘De prof leest de krant’, geeft promovenda Claudine 

de Meijer (iBMG) een minicollege in ‘Vier jaar in vier minuten’ en is er muziek van 

Surface Noise. 

Aantal bezoekers: 38 

 

Woensdag 28 maart  

Sensoor: De aandachtsmaatschappij 

Hoe is het gesteld met de aandacht in onze samenleving? In welke mate wordt er 

belang gehecht aan een aandachtige omgang met het leven? Het Sensoorproject De 

aandachtsmaatschappij onderzoekt via jaarlijkse lezingen deze vragen. Experts 

verkennen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken 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 op woensdag 

28 maart 2012 het woord aan Dr. Anja Machielse. Kwetsbaarheid is van alle tijden, 

maar in de huidige samenleving heeft kwetsbaarheid een nieuwe dimensie gekregen, 

die betrekking heeft op iemands mogelijkheden om deel te nemen aan sociale 

verbanden. Wanneer mensen over onvoldoende sociale competenties beschikken om 

een netwerk op te bouwen van familie en vrienden op wie ze in tijden van nood een 

beroep kunnen doen, zijn ze sociaal kwetsbaar. Deze sociale kwetsbaarheid kan 

worden gezien als een nieuwe vorm van ongelijkheid. In deze lezing wordt sociale 

kwetsbaarheid bekeken tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen 

die ingrijpende gevolgen hebben gehad voor de sociale structuur van de samenleving. 

Dr. Anja Machielse studeerde wijsbegeerte en promoveerde in de sociale 

wetenschappen. Zij werkt als onderzoeker bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale 

Interventie (LESI) en de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich 

vooral op het vraagstuk van sociaal isolement en andere vormen van sociale 

kwetsbaarheid. In haar onderzoek worden wetenschappelijke theorievorming en 

sociale praktijken nadrukkelijk op elkaar betrokken. 

Aantal bezoekers: 40 
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Zaterdag 31 maart  

Poppy en de schaduwzijde van globalisering 

De Unie in Debat, Paradox en het Nederlands Fotomuseum slaan de handen ineen en 

organiseren een debat over de wereldwijde maatschappelijke gevolgen van de 

Afghaanse papaverteelt. Aanleiding voor deze discussie is de tentoonstelling Poppy: 

in het spoor van de Afghaanse heroïne die vandaag zal openen. 

Antoinette de Jong en Robert Knoth volgden in de afgelopen 20 jaar de 

handelsroutes van Afghaanse heroïne. Via de kleurrijke papavervelden nemen zij ons 

mee naar de straten van Brick Lane, Engeland, waar de drugs aan de man worden 

gebracht. In een indrukwekkende installatie en een lijvig boek tonen zij de keerzijde 

van het globaliseringsproces. Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling en 

de boekpresentatie organiseert De Unie in Debat i.s.m. Paradox een debat over de 

Afghaanse papaverteelt en haar mondiale maatschappelijke implicaties. Te gast zijn: 

Dick Berlijn – Commandant der Strijdkrachten, Allard Wagemaker – Luitenant-Kolonel 

der Mariniers, Martin Jelsma – onderzoeker bij het Transnational Institute in 

Amsterdam (TNI), Antoinette de Jong - journaliste voor o.a. NRC Handelsblad en de 

VPRO, Robert Knoth – Internationaal geprezen documentairefotograaf. Moderator van 

het debat is maatschappijhistoricus Zihni Özdil. 

Aantal bezoekers: 200 

 

Donderdag 5 april  

De Unie Late Night 

Te gast: De hondenfluisteraar van Rotterdam – de enige Rotterdammer die met 

viervoeters kan praten. Dennis Heijboer rijdt in een witte, roestige bus waarin de 

mooiste honden worden vervoerd om door hem te worden uitgelaten. Lukt het hem 

ook om Ernest van der Kwast af te richten? SP raadslid Leo de Kleijn – over het 

financiële debacle rondom woontoren de Calypso. De gemeente kocht voor vele 

miljoenen de bouwgrond, maar dreigt deze investering te verliezen nu ontwikkelaars 

de appartementen niet kwijtraken. Overal in de stad doemen vergelijkbare 

scenario’s op. Subsidieert de gemeente projectontwikkelaars? En brengt ze zichzelf 

daarmee in de problemen? Ruud Reutelingsperger (Observatorium) en Hedwig 

Heinsman (DUS Architecten) – over architectuurfestival ZigZagCity en de vergeten 

straten, parken en plantsoenen van de stad. En een live optreden van de 

Rotterdamse band LUIK. 

Aantal bezoekers: 53 

 

Woensdag 18 april 

De Verdeelde Stad II, de realiteit van Zuid 

Woensdag18 april organiseren Art.1 en De Unie in Debat een bijzondere fietstocht 

door een deel van Rotterdam Zuid. Deze fietstocht is onderdeel van het tweeluik De 

verdeelde stad waarin wordt onderzocht hoe we de stad kunnen bekijken volgens 

diverse lijnen die door de stad lopen. Lijnen die mensen zowel kunnen scheiden als 

binden. In dit laatste deel kijken we al fietsend door Zuid naar de andere 

scheidslijnen die mensen in de stad verdelen. Start: 13.30 uur, verzamelen in 

kantine Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, Rotterdam (eigen fiets 

meenemen). De fietstocht met beelden en verhalen is bedoeld voor zowel 

Zuiderlingen als Noorderlingen, voor insiders en outsiders. Bekijk Zuid met een 

nieuwe of hernieuwde blik en stap met ons op de fiets! 

Aantal deelnemers: 15 

 

Donderdag 19 april 

Studio Erasmus 

Met in deze editie: Dick Houtman, hoogleraar Cultuursociologie, gaat in debat met 

Ronald Sørensen, Eerste Kamerlid voor de PVV. Zijn wij ons brein? Maureen Sie, 

bijzonder hoogleraar Wijsgerige Antropologie, over de vraag wat ons mens maakt. 

Gezondheidseconoom & promovendus Claudine de Meijer legt in ‘Vier jaar in vier 
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minuten’ het verband tussen technologische vooruitgang en absurde zorgkosten. 

Sjaak Vane over ‘de ware’, keuzestress en datingsites en verder een column (‘de 

prof leest de krant’) en rock’n roll van Guus Bok & the Bouncing Bougies. 

Aantal bezoekers: 52 

 

Donderdag 3 mei  

De Unie Late Night 

Te gast: Mieke Romijn – Ontwerpster van fetisjkleding. In haar eigen winkel, Quasi 

Modo op de Nieuwe Binnenweg, steekt deze autodidact clubbend Rotterdam in het 

nieuw: uitdagende outfits van latex, pvc en leer. Ernest van der Kwast brengt een 

ode aan de vrouw die het Rotterdamse uitgaansleven kleur geeft; Stanley Bremer en 

Corry Prinsen – Het cultuurplanadvies werd woensdag gepresenteerd. Het O.T. 

Theater verliest al haar subsidie terwijl het Wereldmuseum flink wordt gekort. Wat 

zijn hun reacties? Moet het O.T. definitief de deuren sluiten? En wordt het 

Wereldmuseum nu gedwongen de prestigieuze Afrika-collectie te verkopen? Michel 

van Dartel en Hendrik-Jan Grievink – Curator en kunstenaar geven een preview van 

het Dutch Electronic Art Festival (DEAF). Ernest bevraagt hen over de nieuwste 

ontwikkelingen op technologisch gebied. Over gekweekt vlees en pakken die je 

lichaam afbreken als je begraven bent. En een korte film en muziek van Afka – 

Muzikale samenwerking tussen singer-songwriter Aafke Kloppenburg en producer 

Adriano DiTamorra.  

Aantal bezoekers: 119 

 

Donderdag 10 mei 

Studium Generale Lentegast: Maarten Frens 

Zomergasten, maar dan anders. Filmfragmenten, videoclips, nieuwsflitsen en You-

Tubefilmpjes vormen de leidraad voor een interview met hersenprofessor Maarten 

Frens. Frens is hoogleraar Systeemfysiologie aan het Erasmus MC en bezeten van de 

oneindige complexiteit van onze hersenen. De Rotterdamse Dick Swaab, wordt hij 

genoemd. Zelf ziet hij zich als een ontdekkingsreiziger. Als Studium Generale’s 

Lentegast neemt hij ons mee in de wereld van die anderhalve kilo grijze drab, waar 

ons hele zijn uiteindelijk bepaald wordt. Verwacht verwarrende gedachte-

experimenten en provocerende stellingen over lief, leed, ziel en zingeving. 

Presentatie: Geert Maarse. Dit programma is een samenwerking van Erasmus Podium 

en Studium Generale (Erasmus Universiteit) en wordt mede mogelijk gemaakt door 

De Unie in Debat.  

Aantal bezoekers: 103 

 

Zaterdag12 mei 

Everyone for themselves 

Hoe laat de invloed van kapitaal in de hedendaagse kunstwereld zich traceren en 

begrijpen? Welke rol speelt ethiek achter de schermen van instituten, manifestaties 

en kunstbeurzen en hoe beïnvloedt de actuele financiële crisis die ethische kaders? 

Wat is de rol van de markt tot dusver, nu en in de toekomst? In hoeverre sturen 

power players in de kunstwereld en politici met hun beslissingen onze waarneming? 

Everyone For Themselves is een initiatief van kunstenaars Bik van der Pol en Jan van 

de Pavert, ontwikkeld in samenwerking met Liesbeth Levy (artistiek directeur De 

Unie in Debat) en Defne Ayas (directeur Witte de With, Centrum voor Hedendaagse 

Kunst). Het project vormt de start van een reeks evenementen en workshops gewijd 

aan onderzoek, presentatie en discussie omtrent ontwikkelingen in de hedendaagse 

kunsten. 

Aantal bezoekers: 75 

 

Maandag 14 mei 

Het geheugenverlies van Rotterdam 

Debat in De Unie ter herdenking van het bombardement in Rotterdam van 14 mei 

1940 naar aanleiding van het essay Het Geheugenverlies van Rotterdam van socioloog 
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Willem Schinkel.  

Willem Schinkel gaat hierover in gesprek met: Michelle Provoost 

(architectuurhistorica), Alexandra van Huffelen (wethouder duurzaamheid, 

binnenstad en buitenruimte) en Gyz La Rivière (kunstenaar). Gespreksleider is 

Liesbeth Levy (artistiek leider van De Unie in Debat). 

Aantal bezoekers: 92 

 

Dinsdag 15 mei  

Het nieuwe winkelen: Downtown Rotterdam 

‘Het Nieuwe Winkelen’ is een begrip dat zich beweegt tussen enerzijds digitaal 

gedicteerde aankopen doen en anderzijds het op avontuur gaan in een winkelstraat 

waar elke winkel een eigen belevingswereld vertegenwoordigt. Het Nieuwe Winkelen 

zou met alle moderne technieken, nieuwe inzichten en het oude verhaal iets leuks 

kunnen opleveren voor ondernemers en voor klanten. Voor de KvK, het MKB en 

winkelvastgoedbeleggers is Het Nieuwe Winkelen al behoorlijk uitgekristalliseerd. 

Voor de ondernemers ligt deze discussie echter nog geheel open. Downtown 

Rotterdam is een samenwerking tussen 5 belangrijke straten in Rotterdam. Een 

winkelgebied, een verblijfsgebied met horeca, kunst en muziek.   

Aantal bezoekers: 24 

 

Woensdag 16 mei 

Tramlijn van Verlangen 

Op woensdag 16 mei een tramrit door Rotterdam en een gesprek naar aanleiding van 

het rapport De Staat van Integratie in De Unie. Met dit rapport, in opdracht van de 

colleges van B&W van Rotterdam en Amsterdam, wisselen beide steden kennis uit 

over hun integratie- en burgerschapsbeleid. Tramlijn van Verlangen is mede mogelijk 

gemaakt door Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de Gemeente Rotterdam 

en is een samenwerking tussen Buurman & Buurman, De Unie in Debat, Opzoomer 

Mee, Kantoor Kraaij, buro erik sterk, RET en SONOR. Gesprekken o.l.v. Herman 

Meijer met: Korrie Louwes (wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en 

Participatie), Albert Ringer (rabbijn), Joke Ellenkamp (homo-ambassadeur en 

directeur Pameijer), Marianne Vorthoren (directeur SPIOR en verbonden aan het 

kenniscentrum diversiteit), Joke van der Zwaard (zelfstandig onderzoeker), Theo 

Miltenburg (coördinator Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)), Anne 

Nigten (lector Popular Culture, Sustainability & Innovation en directeur van The 

Patching Zone) en Tina Rahimy (filosofe). Zie ook: www.tramlijnvanverlangen.nl. 

Aantal bezoekers: 61 

 

Vrijdag 18 mei 

Off Screen 

Met: Kyteman – Now What? Filmmaker Menna Laura Meijer volgt Colin Benders in zijn 

zoektocht naar nieuwe creativiteit; Motor, geschreven en geregisseerd door Simone 

Bennett; Tamino van Eveline Ketterings; UNTITLED/TITHED door Vicente Fita Botet 

en A History of the Title Sequence van Jurjen Versteeg. 

Aantal bezoekers: 29 

 

Donderdag 24 mei 

Studio Erasmus 

Met in deze editie: Socioloog Willem Schinkel over de Nederlandse 

‘boekhouddemocratie’, forensisch psychiater Hjalmar van Marle over de heksenjacht 

op TBS’ers en mediawetenschapper Johannes von Engelhardt over het discutabele 

succes van internethype ‘Kony 2012’. Verder: Stef Aupers leest de krant, een 

minicollege door een promovendus tijdens 'Vier jaar in vier minuten' en muziek van 

Groove Embassy. 

Aantal bezoekers: 49 
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Dinsdag 29 mei 

NRC debat: Alle hens aan dek 

De Rotterdamse haven kampt met een groot gebrek aan personeel – een tekort dat 

zal toenemen door de vergrijzing en de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Bij 

sommige bedrijven gaat ruim eenderde van de werknemers binnen tien jaar met 

pensioen. Duizenden banen komen vrij, maar schoolverlaters uit het technisch en 

maritiem onderwijs laten de vacatures links liggen. Het werk zou zwaar en vies zijn, 

de lonen te laag en de werktijden onaantrekkelijk. De concurrentiepositie van de 

grootse haven van Europa staat op het spel. Waarom lukt het maar niet om 

gekwalificeerde havenwerkers te vinden en te mobiliseren? Kan de groeiende groep 

werkloze jongeren ingezet worden? Moet de gemeente het onderwijsaanbod actiever 

sturen en beperken? Of leidt het afdwingen van specifieke levensoriëntaties tot 

dwangarbeid? 

Met: Marco Florijn (wethouder werk, inkomen en zorg), Romke van der Veen 

(hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie aan de Erasmus Universiteit), Wim 

van Sluis (voorzitter havenondernemersorganisatie Deltalinqs), Korrie Louwes 

(wethouder arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie), Niek Stam 

(havenbestuurder FNV Bondgenoten). Moderator is columnist, essayist en schrijver 

Bas Heijne. Voorafgaand aan het debat wordt de recent herontdekte film De Stad Die 

Nooit Rust vertoond. Een promotiefilm voor de Rotterdamse haven uit de jaren 

twintig, geschoten door de Hongaarse fotograaf en filmer Andor von Barsy (1899-

1965). In de film presenteert de avant-gardistische meester Rotterdam als een stad 

van de toekomst bevolkt door louter harde werkers. De vertoning wordt mede 

mogelijk gemaakt door EYE Film Instituut. Dit debat is de eerste in een reeks 

debatten die De Unie in Debat i.s.m. NRC Handelsblad en LOKAAL organiseert over de 

uitdagingen voor de lokale en mondiale arbeidsmarkt in crisistijd.  

Geannuleerd 

 

Woensdag 30 mei 

ArchitectuurCase 

Kunnen de ambities van de Rotterdamse stadsontwikkeling inmiddels worden verteld 

met referentiebeelden uit de stad zelf? Astrid Sanson (directeur kwaliteit 

Stadsontwikkeling) en Marinke Steenhuis (voorzitter Commissie Welstand & 

Monumenten) presenteren als gastprogrammeurs hun selectie van de meest 

sprekende projecten en het verhaal achter de zichtbare kwaliteiten.  

Aantal bezoekers: 69 

 

Donderdag 31 mei 

Ecosophical Activism: De linkse kerk bestaat niet 

Dit debat is onderdeel van de serie ‘De Linkse kerk bestaat niet’ waarin Confetti, de 

jongerenredactie van De Unie in Debat, de mogelijkheden onderzoekt van een 

publiek debat voorbij bestaande politieke opposities. 

Confetti, de jongerenredactie van De Unie in Debat organiseert in samenwerking met 

Rotterdam Vakmanstad en Centre for Art and Philosophy een debat met filosofen 

Henk Oosterling en Isabelle Stengers. Centraal staat de vraag of ecosofie als 

inspiratie kan dienen voor hedendaags activisme. Moderator is Sjoerd van Tuinen. 

Aan de hand van de casus ‘Rotterdam Vakmanstad’ wordt onderzocht welke 

aanknopingspunten het werk van Guatarri biedt om filosofische theorie en praktijk te 

verbinden en wat de ethische en politieke implicaties van die verbindingen zijn voor 

een stad als Rotterdam.  

Aantal bezoekers: 80 

 

Woensdag 6 juni, locatie Schouwburgplein 

Een kwestie van smaak 

Geannuleerd wegens weersomstandigheden 
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Donderdag 7 juni  

De Unie Late Night 

Eerste aflevering van het vierde seizoen. Met: Herman Chin A Foeng – 

Penningmeester van de tropische zangvogelvereniging Euromast. Vlak voor de 

competitie losbarst op Rotterdamse pleinen en parken, wil hij graag de vooroordelen 

over zijn sport de wereld uit helpen. Maar eerst brengt Ernest van der Kwast Herman 

Chin A Foung een ode; Wubbo Tempel – Fractievoorzitter van het CDA Rotterdam wil 

af van de animeerbars in het Scheepvaartkwartier. Volgens Tempel zijn het verkapte 

seksclubs met een trieste uitstraling waar prostituees hun klanten ontmoeten. Zullen 

deze cafés binnenkort hun deuren moeten sluiten? Of horen La Cave, Mon Cheri en 

Bar Romantica gewoon bij het leven in een grote havenstad? Fred Rozendaal – 

Uitvoerend directeur van het Concours Hippique International Officiel (CHIO), dat 

jaarlijks in het Kralingse Bos wordt georganiseerd. Een dag voor de start van het EK 

Voetbal gaan wij het over paardensport hebben. Waarom past het CHIO zo goed bij 

Rotterdam? Welke springpaarden worden de verrassing van dit jaar? En waarom zijn 

‘we’ eigenlijk zo goed in dressuur? Kees Moeliker – Bioloog en liefhebber van 

opmerkelijk diergedrag. In een mini-hoorcollege van 5 minuten deelt hij verrassende 

ontdekkingen over de Rotterdamse stadsnatuur met het publiek, en Crappy Dog – 

Muzikale formatie rondom songwriter Erik Vandenberge. Onder het motto ‘niet 

repeteren maar spelen’ speelt Crappy Dog opzwepende swamp blues met 

zelfgemaakte instrumenten. De ideale soundtrack voor een zwoele zomeravond. 

Aantal bezoekers: 129 

 

Dinsdag 19 juni 

Vertalersgeluk 

Boekhandel v/h Van Gennep organiseert samen met Vertalersgeluk een avond over 

literair vertalen onder de titel Vertalersgeluk in De Unie. Het programma bestaat uit 

een korte introductie door Peter Bergsma (directeur Vertalershuis en vertaler van 

Coetzee), gevolgd door lezingen van drie vertalers die voor de Europese Literatuur 

Prijs zijn genomineerd: Auke Leistra, Martin de Haan en Ronald Vlek. Zij vertellen 

wat hun werk zo leuk, interessant, moeilijk, maar ook vooral zo mooi maakt. 

Kortom, ze vertellen over hun vertalersgeluk. Na afloop is er een rondetafelgesprek 

onder leiding van Peter Swanborn en kan het publiek vragen stellen. De vijf 

genomineerde boeken zijn: Barnes, Alsof het voorbij is (uit het Engels door Ronald 

Vlek); Genazino, Geluk als het geluk ver te zoeken is (uit het Duits door Gerrit 

Bussink); Houellebecq, De kaart en het gebied (uit het Frans door Martin de Haan); 

McCarthy, C (uit het Engels door Auke Leistra) en Toussaint, De waarheid omtrent 

Marie (uit het Frans door Marianne Kaas). De winnaar van de Europese Literatuur 

Prijs is op deze avond bekend gemaakt: Julian Barnes. 

Aantal bezoekers: 43 

 

Dinsdag 26 juni, locatie Schouwburgplein. 

Een Kwestie van Smaak 

De eerste activiteit van De Unie in Debat in het kader van een nog op te richten 

Rotterdamse Universiteit van de Smaak. Filosoof en artistiek leider van De Unie in 

Debat Liesbeth Levy nodigt alle wijsgerige smaakliefhebbers uit aan te schuiven op 

het Schouwburgplein voor een socratisch gesprek bij de mobiele debatinstallatie 

onder het genot van een heerlijk diner.  

Aantal deelnemers: 13 

 

Woensdag 29 augustus 

Verkiezingsdebat Clingendael: Rijk achter de dijken? 

Het zijn zware economische tijden. Verdere bezuinigingen op buitenlandbeleid na de 

verkiezingen zijn zeer waarschijnlijk. De internationale vraagstukken worden eerder 

groter dan kleiner, maar de middelen worden alleen maar minder. Wat betekent dat 

voor het buitenlandbeleid? Wat is de visie van politieke partijen op de rol van 
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Nederland in de wereld en wat mogen de kiezers van de partijen verwachten de 

komende jaren? 

Dit zijn de hoofdvragen van het verkiezingsdebat dat Instituut Clingendael en het 

NGIZ Rotterdam organiseren in De Unie. In drie rondes buigen kandidaat-Kamerleden 

zich onder de begenadigde leiding van Maarten Bouwhuis over het promoten van 

economische belangen, de inzet van defensie en de toekomst van 

ontwikkelingssamenwerking. Experts leiden de thema’s kort in. Alle politici 

presenteren verder hun visie op de rol van Nederland in de wereld. Met o.a.: Harry 

van Bommel, SP; Raymond Knops, CDA; Désirée Bonis, PvdA en Wassila Hachchi, D66. 

Op 21 augustus verschijnt de speciale Clingendael publicatie: Rijk achter de dijken?; 

Buitenlandbeleid en de Tweede Kamerverkiezingen. In deze publicatie buigen 

verschillende experts zich over de partijprogramma’s en lichten deze door op de 

belangrijkste internationale dilemma’s voor de komende jaren.  

Aantal bezoekers: 81 

Maandag 3 september 

Hoe worden wij één? 

De Unie In Debat en NRC Handelsblad, de Standaard en Vlaams-Nederlands Huis 

deBuren presenteerden het debat Hoe worden wij één? Europarlementariër Sophie in 

’t Veld, publicist Paul Scheffer en Eurocommissaris Karel de Gucht gaan onder leiding 

van schrijver en columnist Bas Heijne in debat over de queeste naar een Europese 

identiteit, de rechtvaardiging van verdere Europese integratie en het democratisch 

tekort van de Unie.  

Gespreksleider is columnist, schrijver en essayist Bas Heijne. 

Aantal bezoekers: 125 

 

Dinsdag 4 september 

De toekomst van Rotterdam 

11 jaar na Rotterdam 2001, Europese Culturele Hoofdstad, is het hoog tijd voor een 

(her)bezinning op de toekomst. Hoe moet een relatief jonge, innovatieve stad als 

Rotterdam er uit zien? En welke rol kan de culturele wereld daarbij spelen? Hiervoor 

zijn enkele scenario’s ontwikkeld op initiatief van het Rotterdamse 

directeurenoverleg. Een gesprek met: Wim Dik, o.a. oud-voorzitter van de Raad van 

Bestuur van KPN, en amateur drummer; Aad Meijboom, oud-korpschef Rotterdam 

Rijnmond en beeldend kunstenaar; Florian Cramer, lector en programmadirecteur 

van Creating 010, kenniscentrum van de Hogeschool Rotterdam. Ruben Maes, 

gespreksleider.  

Mei 2011, aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in de kunst- en 

cultuursector in Nederland en in Rotterdam, meende het directeurenoverleg, de 

directeuren van Rotterdamse kunst- en cultuurinstellingen, dat het ontbrak aan een 

toekomstvisie voor kunst en cultuur voor de stad. De vraag hoe een jonge, 

innovatieve en actieve stad als Rotterdam er uit zou moeten zien in de toekomst en 

welke rol kunst en cultuur daarbij vervullen, bleek en blijkt niet uit het huidige 

beleid. Deze vraag, en welke invloed erop kan worden uitgeoefend, stond centraal 

bij het ontwikkelen van enkele scenario’s voor Rotterdam. En niet onbelangrijk: 

ontwikkeld vanuit het stadsbelang, los van het belang van elke afzonderlijke 

culturele instelling.  

Aantal bezoekers: 134 

 

Donderdag 6 september 

De Unie Late Night 

In deze inmiddels 32e editie te gast: Hans Tweedehands – eigenaar van de volste 

platenzaak van Rotterdam. Achter het station bestiert hij al dertig jaar zijn In- en 

Verkoop, waar de platen tot het plafond reiken. Maar wat de klant ook zoekt, Hans 

heeft het binnen een minuut te pakken. Ernest van der Kwast brengt een ode; Jan 

van de Werken – recherchechef van de Rotterdamse politie en initiatiefnemer van 

het project 10.000 eyes, dat Rotterdammers oproept om samen sterk te staan tegen 

kleine criminaliteit. Priemende oogbollen op de Marconitorens en met graffiti 
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bespoten auto’s door heel Rotterdam-West moeten ons alerter maken. Maar maakt 

het ons juist niet angstiger? En welke acties staan nog op stapel? Cor Kraat – de Andy 

Warhol van Rotterdam. Met kunstenaarscollectief Kunst & Vaatwerk maakte hij een 

Nederlands soort pop art dat met humor terugsloeg naar het ‘harde’ Rotterdam. De 

manier waarop hij dat deed – met veel ondernemerszin en zo min mogelijk 

subsidiegelden – is een groot voorbeeld voor de generatie die vandaag de dag de 

kunstacademie verlaat. Verder een korte film en Dion & The Magic Chords – Deze 

Rotterdamse elektronische pop/rockformatie maakt nog gebruik van analoge 

keyboards en orgels uit de jaren ‘80. De live-gesynchroniseerde beelden maken de 

act helemaal af. In december presenteren ze hun eerste LP.  

Aantal bezoekers: 139 

 

 

 

Zondag 9 september 

400 jaar Turkije/Nederland: graadmeter van identiteit?  

In 2012 staan Nederland en Turkije stil bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Dat 

wordt gedurende het jaar gevierd met culturele programma’s, handelsmissies en 

allerhande bilaterale ontmoetingen. In Nederland wordt de viering ook aangegrepen 

om de positie van Turkse Nederlanders onder de loep te nemen. Nu driekwart van 

het jaar inmiddels achter ons ligt, is dit een mooi moment om een brede discussie te 

voeren over wat het effect is van NLTR400 op ‘de Turkse gemeenschap’ in 

Nederland. Moderator Zihni Özdil gaat in gesprek over de grenzen van 

identiteitsbeleving in Nederland. Gasten: schrijver en theatermaker Nazmiye Oral, 

architect en cultureel ondernemer Ergün Erkoçu, gemeentelijk beleidsmaker Olga 

Smit en Rotterdamse geëngageerde student Mehmet Evsen. 

Aantal bezoekers: 16 

 

Woensdag 12 september, locatie Stadhuis 

De Rotterdamse Verkiezingsnacht 

Samen met vele Rotterdamse partners sluit De Unie in Debat de dag van de 

verkiezingen af met een spetterend programma in het Stadhuis: verhitte debatten 

met o.a. Francisco van Jole en wereldkampioen debatteren Lars Duursma, 

spraakmakende talkshows, zinderend theater van Wunderbaum en het Ro Theater, 

interactieve workshops, scherpe columns en politieke cartoons. Maak kennis met de 

vele facetten van de verkiezingen. U kunt terugblikken op de campagnes, 

kennismaken met politici, kijken naar het stemmen tellen en gissen naar de 

betekenis van de voorlopige uitslagen. Met een keynote van socioloog Willem 

Schinkel en aansluitend een kort debat met Dick Pels (socioloog en directeur van het 

wetenschappelijk bureau van GroenLinks), René Cuperus (publicist en 

wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting), Gerard Drosterij 

(politicoloog en columnist) en moderator Marcia Luyten (econoom en 

cultuurwetenschapper, schrijver, journalist, essayist en nieuwe presentator van 

Buitenhof). En andere doorlopende activiteiten tot circa 24.00 uur. De 

verkiezingsuitslagen zijn te volgen in de Burgerzaal. Zie ook: 

www.rotterdamseverkiezingsnacht.nl  

Een initiatief van LOKAAL, De Unie in Debat, Arminius, Studium Generale, Ro 

Theater, Productiehuis, Wunderbaum, Goethe-Institut en de Rotterdamse 

Schouwburg. 

Aantal bezoekers: 550 

 

Donderdag 20 september 

Studio Erasmus 

De eerste editie van een nieuw seizoen van de maandelijkse talkshow Studio 

Erasmus. In deze editie: Waarom zijn we zo boos? Politicoloog Chris Aalberts (auteur 

Achter de PVV) over zijn omvangrijke onderzoek naar de echte motieven van 

Wilders-aanhangers; De dokter op de zwarte lijst. Jan Klein (hoogleraar 



33 

Patiëntveiligheid en ex-Maasstad) over medische missers, falend management en 

heksenjachten in de zorg; Gaat dit echt om die film? Communicatiewetenschapper 

Ahmed Al-Rawi en Islamoloog Karin Willemse over de golf aan protesten in de 

Arabische wereld. En de vraag: is Innocence of Muslims hier wel de oorzaak van? En 

muziek van Pangea, de promotie van de maand (‘Vier jaar in vier minuten’) en een 

nieuw licht op ons anti-Europa-sentiment in ‘de prof leest de krant’. 

Aantal bezoekers: 61 

 

Vrijdag 21 t/m 28 september, locatie Rotterdamse Schouwburg 

Diners Pensants  

Al vanaf 2001 brengt De Keuze opmerkelijke, spannende en bijzondere 

theatervoorstellingen uit de hele wereld naar Rotterdam, met elk jaar een motto dat 

de houding tot het programma en de wereld uitdrukt. Dit jaar staan de grenzen van 

vrijheid en de betekenis van kiezen centraal. Oude grenzen vervagen en nieuwe 

worden opgetrokken. Het gaat over vrijheid en de keuzes die gemaakt worden om 

die te verdedigen. Voorafgaand aan een aantal voorstellingen vinden dit jaar diners 

pensants plaats, eenvoudige maar goede maaltijden met een goed gesprek over de 

thema’s die voorbij komen in het festival. De diners pensants hebben de vorm van 

een dialoog. De vraagstukken die aan de orde zijn in de diners pensants van De 

Keuze vloeien voort uit de voorstellingen die na de diners geprogrammeerd staan. De 

vragen die hier aan de orde zijn zullen terugkomen in het slotdebat.  

Aantal bezoekers: onbekend, via de Rotterdamse Schouwburg. 

 

Zondag 23 september, locatie Rotterdamse Schouwburg 

Think About It: filosoferen met kinderen 

Een sessie ‘filosoferen met kinderen’ over de thema’s die voorbij komen tijdens De 

Keuze onder leiding van filosofen Liesbeth Levy (De Unie in Debat) en Liesbeth 

Noordegraaf-Eelens (Erasmus Universiteit).  

Geannuleerd 

 

Dinsdag 25 september 

Designplatform 

Designplatform Rotterdam ging vijf jaar geleden van start met een eerste 

Vlagplantsessie en heeft sindsdien verschillende activiteiten ontwikkeld om in onze 

stad interesse te wekken voor het gesprek over design, cultuur en ondernemerschap. 

Goed dat dit initiatief gesteund werd door de gemeente, door kennisinstituten, 

maatschappelijke organisaties, en vooral een flinke groep vrijwilligers. Zij maken het 

mogelijk dat er, naast de Vlagplant-debatsessies, maandelijks publieksbijeenkomsten 

zijn, zoals Kopfkino-avonden, PechaKucha Nights, sessies ‘Aan de Keukentafel’ en 

sessies ‘Gratis Tanken’. Designplatform Rotterdam staat stil bij dit vijfjarig bestaan, 

met de blik gericht op de toekomst van de community en de stad.  

Op 25 september gaan we in debat met een gezelschap stakeholders. 

De bijeenkomst wordt geleid door moderator Lucas Verweij. 

Aantal bezoekers: 120 

 

Woensdag 26 september 

NL-Rusland 

Informatiebijeenkomst in het kader van themajaar Nederland – Rusland NLRF2013. In 

2013 besteden Nederland en Rusland aandacht aan de bijzondere relatie tussen de 

twee landen. Ook de gemeente Rotterdam en enkele Rotterdamse bedrijven zijn bij 

het jaar betrokken en diverse Rotterdamse kunstinstellingen bereiden projecten voor 

die in het kader van NLRF2013 worden uitgevoerd. De Rotterdamse Raad voor Kunst 

en Cultuur wil deze uiteenlopende lokale partijen graag bijeenbrengen om elkaar 

over deze voornemens te informeren en te kijken waar eventueel kan worden 

samengewerkt of kan worden afgestemd.  

Aantal bezoekers: 25 
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Vrijdag 28 september 

Camera Japan 

De zevende editie van Camera Japan staat helemaal in het teken van de Japanse 

eetcultuur, en dat komt in vele manieren terug tijdens het festival, in de films, 

beeldende kunst, bij de workshops en ook in lezingen en het debat. De avond begint 

met de documentaire Sushi: The Global Catch van regisseur Mark Hall waarin wordt 

nagegaan waar de vis die nodig is voor de sushi vandaan komt. De filmvertoning 

wordt gevolgd door een debat met twee deskundigen waar dieper wordt ingegaan op 

het vertoonde en wordt breder ingegaan op andere gebieden die te maken hebben 

met de voedselvoorziening in Japan. Waar mogelijk wordt vergeleken hoe het een en 

ander zich verhoudt tot de situatie in Nederland. 

Aantal bezoekers: 27 

 

Zondag 30 september, locatie Kleine Zaal van de Rotterdamse Schouwburg 

Het Internationale Keuze Debat Think about it, Over vrijheid en kiezen 

Wat beweegt de theatermakers? Welke vragen of onderwerpen stellen ze aan de orde 

over de wereld waarin we leven? Dit jaar is het opvallend dat een aantal jonge 

kunstenaars in De Keuze om zich heen kijkt en de teloorgang van wat ooit het Vrije 

Westen heette schetst. Een redactie van filosofen, denkers, theatermakers en 

dramaturgen boog zich over het programma en bereidde het jaarlijkse Keuze Debat 

voor. De redactie bestaat uit Walter Bart (Wunderbaum), Tobias Kokkelmans (Ro 

Theater), Judith Blankenberg, Jan Zoet (Rotterdamse Schouwburg), Liesbeth Levy 

(De Unie in Debat), Liesbeth Noordegraaf-Eelens (Erasmus Universiteit Rotterdam). In 

het jaarlijkse Keuze Debat spreekt Lex Bohlmeijer met vier gasten over de vraag of 

vrijheid een publiek nodig heeft met (onder voorbehoud) Willem Schinkel, socioloog 

en auteur van De Nieuwe Democratie, Liesbeth Noordergraaf-Eelens, econoom en 

auteur van het essay ‘Tussen bevrijding en Borging’, Tom-Jan Meeus, NRC journalist 

en auteur van De Grote Amerikashow. 

Aantal bezoekers: 35 

 

Donderdag 4 oktober 

De Unie Late Night 

Met: Carien de Jonge – stadsimker en filosofe. Ze houdt bijen in een stedelijke 

omgeving; haar kasten staan op een dak, middenin Rotterdam. Hier hebben ze hun 

eigen territorium en kunnen ze Rotterdamse honing maken. Deze week gaat De Jonge 

haar bijen ‘inwinteren’. Ernest van der Kwast brengt een ode; Erwin Eekelaar en 

Joris Molenaar – initiatiefnemers van Reddekuip. Sinds de sloop van de Kuip en de 

bouw van een nieuwe voetbaltempel werden aangekondigd, maken zij zich hard voor 

renovatie van het bestaande gebouw. Ze kregen geen toestemming voor een 

onderzoek naar de mogelijkheden van een verbouwing, maar laten zich niet kisten. 

Waarom is het zo belangrijk dat de Kuip blijft? En wat gaan de heren doen om de 

plannen tegen te houden? Martin van Waardenberg – scenarist van en hoofdrolspeler 

in de komische film De Marathon, die binnenkort de landelijke bioscopen in gaat. In 

de film werken drie Rotterdamse vrienden samen in een garage, maar de zaken gaan 

niet al te best. Dan komen ze op het idee zich te laten sponsoren en mee te doen 

aan de marathon van Rotterdam; Kees Moeliker – Bioloog en liefhebber van 

opmerkelijk diergedrag. In een mini-hoorcollege van 5 minuten deelt hij verrassende 

ontdekkingen over de Rotterdamse fauna (het is tenslotte dierendag) met het 

publiek; een korte film en live muziek van Wolf in Loveland – Rotterdamse 

folkrockband. 

Aantal bezoekers: 109 

 

Woensdag 10 oktober  

Architectuurcase: PLUG ROTTERDAM 

AIR lanceert programma en webplatform PLUG Rotterdam. PLUG Rotterdam brengt 

beweging rond kleine bouwprojecten die de stad vormen. Een aantal mooie 

bouwinitiatieven met wortels in de vorige ArchitectuurCase vertellen hun verhaal. In 
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de komende periode organiseert AIR voor een aantal locaties een traject van 

wederzijds leren door ontwerpstudie en debat. Wat is de betekenis en bijdrage van 

architectuur voor een viertal archetypisch Rotterdamse opgaven? Wat staat innovatie 

in de weg? Professionals uit de gemeente, ontwerpgemeenschap en opdrachtgevers 

worden uitgenodigd om met elkaar rond deze zoektocht een netwerk van 

vernieuwers te vormen. Dit traject start met de introductie van de opgaven en een 

open uitnodiging aan de Rotterdamse vakgemeenschap. 

Aantal bezoekers: 60  

 

Maandag 15 oktober 

Humanity In Action on Tour presenteert: kent vrijheid grenzen? 

Grondrechtelijke vrijheden botsen in Nederland regelmatig met het verbod op 

discriminatie. Deze spanning tussen de steunpilaren van onze samenleving roept 

fundamentele vragen op. Moet de vrijheid van meningsuiting koste wat kost 

gehandhaafd worden? Bestaat het recht om niet te worden beledigd? Mag een 

ambtenaar op religieuze gronden weigeren om een homohuwelijk te sluiten? Mag de 

politiek een religie of ideologie bekritiseren? Heeft de staat ooit het recht zich met 

de kleding van haar burgers te bemoeien? 

Met dit debat zwengelt Humanity in Action de discussie aan. Wouke van 

Scherrenburg, Kader Abdolah, Kustaw Bessems en een maatschappelijk betrokken 

publiek gaan samen het debat aan over de grenzen van vrijheid. Dit programma is 

mogelijk dankzij een genereuze subsidie van het V-fonds (Nationaal Fonds voor 

Vrijheid en Veteranenzorg) en medewerking van campagnebureau BKB. 

Aantal bezoekers: 46 

 

Donderdag 18 oktober 

Studio Erasmus 

Tijdens deze editie: Wat moet je met duizend kilo poep? – Maikel Peppelenbosch 

(hoogleraar Experimentele Gastro-enterologie) over het verband tussen de darmflora 

en aandoeningen als diabetes en de ziekte van Crohn; Waarom houden politici niet 

van economie? – Bas Jacobs (hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën) over de 

heilige huisjes onder de Haagse kaasstolp; Wat is er mis met Opsporing Verzocht? – 

Judith van Erp (criminoloog) over de effectiviteit en de gevolgen van boeven vangen 

via de televisie; ‘de prof leest de krant’ – Een column van filosoof Awee Prins en 

‘Promotie van de maand’ – Socioloog Marianne van Bochove over het verschil tussen 

expats en immigranten 

Aantal bezoekers: 39 

 

Vrijdag 19 oktober 

Off Screen 

Gastheer Christiaan van Schermbeek presenteert de nieuwste Rotterdamse 

filmproducties, waaronder een aantal premières. Natuurlijk zijn ook de cineasten 

aanwezig om een toelichting te geven op hun werk. A history of the title sequence – 

Jurjen Versteeg; Op weg naar het Zuiden - Robbert Geers; Stadsvossen – Conny 

Beneden; Golden Goose – Margo Onnes en Slaaf – Ruben Broekhuis.  

Aantal bezoekers: 119 

 

Zaterdag 27 oktober 

Masterclass debatpresentatie 

Na een succesvolle eerste editie van de Rotterdamse debatklas, organiseert LOKAAL 

in samenwerking met De Unie in Debat voor de tweede keer een masterclass 

debatpresentatie. Door presentatievaardigheden aan te leren en te verbeteren, door 

oefening en coaching on the job, worden de deelnemers opgeleid tot professionele 

debatleider. Na afloop krijgen de deelnemers een door burgemeester Aboutaleb 

ondertekend certificaat. Deze talenten vormen een pool van debatleiders, die 

ingezet kunnen worden voor debatten en dialogen in Rotterdam.  

Aantal deelnemers: 17 
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Donderdag 1 november 

De Unie Late Night 

Met: Sandra Dullaart – de schoonste toiletjuffrouw van de stad. Niet alleen de wc-

brillen van deze zzp-er blinken, ook haar oorbellen, ringen en horloge doen je je 

ogen dichtknijpen. Ernest van der Kwast brengt een schitterende ode; Paul Hofstra – 

directeur van de Rekenkamer Rotterdam. In totaal moet de gemeente 564 miljoen 

euro bezuinigen. Maar de voorgestelde maatregelen gaan niet de beoogde 

bezuiniging opleveren. Volgens de Rekenkamer gaat het al mis bij de 

personeelskrimp die miljoenen zou besparen. Wat staat de gemeente nu te doen? En 

wie vangen de klappen op? John Buijsman – over zijn solovoorstelling SS De Liefde. 

Een voorstelling waarin het geluid van ijzer en machines in de haven weerklinkt, 

maar ook de vergeten stemmen van arbeiders en zeelui. Hoe heeft Buijsman zijn 

jeugd op Katendrecht beleefd? Hoe zag het leven van zijn ouders en grootouders 

eruit? Wilma Sütö – kunsthistoricus en journalist. In een minihoorcollege van 5 

minuten gaat ze in op het raffinement van de kunst in Rotterdam. Analogue Dear – 

indie/electroproject van Sjaak Douma en de korte film Sevilla van Bram Schouw, 

winnaar van een Gouden Kalf. Spectacular Spectacular – DJ Duo. 

Aantal bezoekers: 108 

 

Dinsdag 6 november 

Creative Europe 

Informatiemiddag over het EU-programma cultuur en media 2014-2020, Creative 

Europe. Bijeenkomst voor instellingen in de kunst-, cultuur- en mediasector. 

Informatie over de nieuwe regeling, best European practices uit cultuur en media, 

mogelijkheid tot ervaringen uitwisselen en te netwerken.  

In samenwerking met SICA/Europees Cultureel Contactpunt, European Cultural 

Foundation en MEDIA Desk Nederland. 

Aantal bezoekers: 100 

 

Vrijdag 9 november 

Masterclass debatpresentatie 

Na een succesvolle eerste editie van de Rotterdamse debatklas, organiseert LOKAAL 

in samenwerking met De Unie in Debat voor de tweede keer een masterclass 

debatpresentatie. Door presentatievaardigheden aan te leren en te verbeteren, door 

oefening en coaching on the job, worden de deelnemers opgeleid tot professionele 

debatleider. Na afloop krijgen de deelnemers een door burgemeester Aboutaleb 

ondertekend certificaat. Deze talenten vormen een pool van debatleiders, die 

ingezet kunnen worden voor debatten en dialogen in Rotterdam. De bijeenkomst 

staat onder leiding van Cees Grimbergen, journalist, columnist, verslaggever en 

debatleider.  

Aantal deelnemers: 17 

 

Dinsdag 13 november 

We redden ons wel! Denken over de doe-het-zelf-maatschappij 

Debattweeluik georganiseerd door de vier Rotterdamse kenniscentra Dona Daria 

(emancipatie), Gelijke behandeling (RADAR), RotterdamV (homo-emancipatie) en 

Diversiteit, in samenwerking met De Unie in Debat. Deel 1: Denken over de doe-het-

zelf-maatschappij. In het eerste debat van het tweeluik buigen we ons over de vraag 

of en hoe de samenleving de overheid overbodig kan maken. De economische crisis 

leidt tot een terugtrekkende overheid die een appèl doet aan burgers om 

zelfredzaam te zijn. Eva Liukku (filosoof, programmamaker en hoofdredacteur van 

Versbeton.nl) gaat in gesprek met Imrat Verhoeven, Josien Pieterse en Maurice 

Specht. Inzet is een verkennend debat met panel en publiek waarbij het denken over 

zelfredzaamheid centraal staat.  

Aantal bezoekers: 64 
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Woensdag 14 november 

My 2030’s: Tanken bij de boer 

Welkom in 2032. Voordat je op vakantie gaat, moet je eerst even langs bij de boer 

voor een verse lading biomassa. Vliegtuigen vliegen op biobrandstof en de wc’s in je 

huis zijn kleine chemische fabrieken met poepetende algen die elektriciteit kunnen 

produceren. 

In dit programma staan we stil bij ons reisgedrag in het jaar 2032. Het fossiele 

tijdperk loopt dan op zijn einde en de wereld is overgestapt op alternatieve brand- 

en grondstoffen. Hoe ziet het dagelijks leven in de bio-economie eruit? Wat zijn de 

voor- en nadelen? En moeten we de overstap eigenlijk wel willen maken? 

Gespreksleider Michiel Hulshof interviewt verschillende pioniers, wetenschappers, 

visionairs en columnisten over de toekomst van ons reisgedrag. Met: Pieter van 

Essen, projectdirecteur Rotterdam Climate Initiative van de Rotterdamse Haven; 

Tjeerd Smit van HoSt, Nederlands grootste leverancier van bio-energie systemen; 

Guillaume Burghouwt, expert duurzame luchtvaart bij SEO Economisch 

Onderzoek; Sander van Bennekom, beleidsadviseur van Oxfam Novib, treedt op als 

columnist over de relatie tussen ontwikkeling en biobrandstoffen; en Thomas 

Straatemeier, mobiliteitsexpert bij Goudappel Coffeng en docent aan de Universiteit 

van Amsterdam, neemt ons mee naar de toekomst van ons reisgedrag. Cartoonist 

Suus van den Akker en componist Perquisite geven live hun eigen interpretatie van 

het programma. De avond maakt onderdeel uit van de reeks My 2030’s, een serie 

debatten in verschillende steden over voor- en nadelen van de biosamenleving, 

georganiseerd door Tertium publieksprogramma’s en het CSG Centre for Society and 

the Life Sciences. Doel is in kaart te brengen welke wensen, zorgen en andere 

gevoelens de toekomstige biosamenleving oproept.  

Aantal bezoekers: 43 

 

Donderdag 15 november 

Studio Erasmus 

Met: ‘In het oog van de orkaan’ – Jan Rotmans (hoogleraar Duurzame Transities) over 

ingrijpende en onomkeerbare kantelingen in de samenleving; Vrouwen zorgen voor 

concurrentie – Henk Volberda (hoogleraar Strategisch Management en 

Ondernemingsbeleid) over het belang van seksegelijkheid voor het 

ontwikkelingspotentieel van Nederland; Waarom de Eiffeltoren kleiner lijkt als je 

naar links leunt – Psychologen Rolf Zwaan en Anita Eerland over de zin en onzin van 

hun Ignobelprijs-winnende onderzoek; minicollege – Filosoof Jos de Mul over techniek 

en ‘Promotie van de maand’ – Cultuurwetenschapper Femke van Hest over 

kunstbiënnales. 

Aantal bezoekers: 55 

 

Woensdag 21 november 

Vervolg NLRF2013 

De Gemeente Rotterdam, diverse Rotterdamse bedrijven en culturele instellingen 

zijn betrokken bij het themajaar Nederland-Rusland NLRF2013. De Rotterdamse Raad 

voor Kunst en Cultuur en SICA willen deze uiteenlopende lokale partijen graag 

opnieuw bijeenbrengen om elkaar over de verschillende plannen te informeren en te 

kijken waar kan worden afgestemd. De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor 

belanghebbenden, culturele en niet-culturele instellingen, die al betrokken zijn of 

vergevorderde plannen hebben deel te nemen.  

Aantal bezoekers: 25 

 

Vrijdag 23 november 

Masterclass debatpresentatie 

Na een succesvolle eerste editie van de Rotterdamse debatklas, organiseert LOKAAL 

in samenwerking met De Unie in Debat voor de tweede keer een masterclass 

debatpresentatie. Door presentatievaardigheden aan te leren en te verbeteren, door 

oefening en coaching on the job, worden de deelnemers opgeleid tot professionele 
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debatleider. Na afloop krijgen de deelnemers een door burgemeester Aboutaleb 

ondertekend certificaat. Deze talenten vormen een pool van debatleiders, die 

ingezet kunnen worden voor debatten en dialogen in Rotterdam. De derde 

bijeenkomst staat onder leiding van Jacobine Geel, theologe, televisiepresentatrice 

en columniste.  

Aantal deelnemers: 17 

 

 

Maandag 26 november 

Wij kinderen van de DDR 

‘Dritte Generation Ost’ – Wie we zijn, wat we willen. Als kinderen leefden ze in de 

socialistische staat DDR. Als pubers groeiden ze op in de roerige jaren negentig van 

het verenigde Duitsland. Als jonge volwassenen gaan ze op in het nieuwe Europa en 

voelen ze tegelijkertijd dat ze anders zijn: Oost-Duits. Ze zijn de zielige clichés 

voorbij en praten open, nieuwsgierig, peinzend en trots over hun leven. Wij kinderen 

van de DDR is een avond vol verhalen, debat, muziek en film van en met jonge Oost-

Duitsers. Michael Hacker en Christine Steinhäuser schreven mee aan het pas 

verschenen boek Dritte Generation Ostdeutschland. Torsten ‘Goofy’ Schubert en 

Christian Rothenhagen zijn skaters uit de film This Ain't California over skateboarding 

in de DDR. De presentatie is in handen van journalist en Duitsland-kenner Hans 

Verbeek. DJane Suna ondersteunt hem aan de draaitafels met Oost-Duitse muziek. 

Na afloop van de boekpresentatie zal de film This Ain't California (D 2012, regie: 

Marten Persiel, 90 min., Duits met Engelse ondertitels) over skateboarders in de DDR 

worden vertoond. Na de film is er een late-night Q&A. In samenwerking met het 

Goethe-Institut. 

Aantal bezoekers: 119 

 

Dinsdag 27 november 

Wij redden ons wel! deel II 

Na een succesvolle reeks debatten die Art.1 (het landelijk expertisecentrum ter 

voorkoming van alle vormen van discriminatie) organiseerde in samenwerking met 

een redactie bestaande uit een aantal professionals uit het Rotterdamse 

maatschappelijk middenveld en De Unie in Debat, maakt deze redactie een 

doorstart. Vanaf heden vaart de redactie onder de vlag van de vier Rotterdamse 

Kenniscentra (op het gebied van diversiteit, emancipatie, homo-emancipatie en 

gelijke behandeling). Deze vier kenniscentra zijn onlangs in het leven geroepen, 

maar worden gevormd door een aantal bestaande instellingen. Zo wordt het 

kenniscentrum diversiteit gevormd door Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR) en 

Spior (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond). RotterdamV is het 

kenniscentrum voor homo-emancipatie, Donadaria is het kenniscentrum voor 

emancipatie en RADAR het kenniscentrum voor gelijke behandeling. In een tweeluik 

met als uitgangspunt dat ‘wij burgers’ ons prima zelf kunnen redden wordt 

onderzocht wat mensen nodig hebben om zelfredzaam te zijn. Welke nieuwe 

verbanden ontstaan er tussen mensen onderling nu de crisis noopt tot andere 

oplossingen? In deel II Actie: ‘We gaan het zelf doen!’ gaan we over tot actie en 

zullen we geheel vanuit het do it your self principe ons buigen over de verdwijnende 

deelgemeentes.  

Aantal bezoekers: 35 

 

Woensdag 28 november 

Duurzaam in 2030/De wereld verbeteren 

In 2030 is duurzaamheid de prioriteit van wereldleiders nieuwe stijl. Zijn zij in staat 

mensen gezamenlijk mee te krijgen in een duurzame aanpak van wereldproblemen? 

Lokale belangen winnen het niet langer van de aanpak op wereldschaal. De 

veranderingen die nodig zijn op wereldschaal vragen nieuw leiderschap. Hoe 

herkennen we die nieuwe wereldleiders? Wat moeten leiders kunnen en wat hebben 

anderen van hen nodig om een duurzaam 2030 dichterbij te brengen? Met: Mark van 
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Vugt, hoogleraar Psychologie voor de afdeling Social and Organizational Psychology 

aan de Vrije Universiteit in Amsterdam; Frans Berkhout, directeur van het Instituut 

voor Milieuvraagstukken (IVM) en voor Innovation and Sustainability bij ditzelfde 

onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit en hoofdauteur van het vijfde 

‘Assessment Report van het Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC) en 

Kees Rippen, voormalig consultant.  

Aantal bezoekers: 26 

 

Donderdag 29 november 

Wintergast Studium Generale: filosoof Henk Oosterling 

Welke filmfragmenten moet je gezien hebben? Wat zijn de nieuwsuitzendingen die 

de wereld veranderden? En wat zegt een YouTube-clip over onze samenleving? Met 

zijn favoriete film-, TV- en muziekfragmenten als leidraad praat filosoof Henk 

Oosterling in huiskamersetting met Geert Maarse over werk en leven. Verwacht een 

gepassioneerd relaas over vakmanschap, achterstandswijken, zwaardvechten en 

Michel Foucault. Henk Oosterling (1952) is hoofddocent filosofie aan de Erasmus 

Universiteit, directeur Rotterdam Vakmanstad en strategisch adviseur van Pact op 

Zuid. Hij is voormalig Nederlands kampioen Kendo (Japans zwaardvechten), ras-

Rotterdammer, praktisch filosoof en fanatiek voorvechter van de cyclische 

economie. In 2008 kreeg hij de Laurenspenning toegekend voor zijn rol in het sociale 

en culturele leven van de havenstad. Jaargetijdengasten is een samenwerking van 

Erasmus Podium en Studium Generale (Erasmus Universiteit) en wordt mede mogelijk 

gemaakt door De Unie in Debat. Gasten zijn wetenschappers of alumni van de 

Erasmus Universiteit. Eerder te gast waren: Rutger Wolfson (IFFR-directeur), Maarten 

Frens (hersenprofessor), Jörgen Raymann (cabaretier), Inez Weski (advocaat) en 

Frans Weisglas (oud-voorzitter Tweede Kamer). 

Aantal bezoekers: 119 

 

Zondag 2 december 

Boonbus minilezing 

Architectuurwandeling Rotterdam door Archiguides  

Aantal bezoekers: 60 

 

Dinsdag 4 december 

Uitreiking Pierre Bayleprijzen 

De Pierre Bayleprijzen voor Kunst- en Cultuurkritiek worden elke twee jaar 

toegekend aan critici in een specifieke kunstdiscipline en aan algemene 

cultuurcritici. Dit jaar worden Roland de Beer, Hans Groenewegen en Jeroen Peeters 

bekroond voor hun excellente muziekkritiek, poëziekritiek en danskritiek. 

De prijzen worden uitgereikt door Antoinette Laan, wethouder Kunst en Cultuur in 

Rotterdam. Aansluitend aan de prijsuitreiking is er een korte discussie over de stand 

van zaken in de huidige kunstkritiek onder leiding van hoogleraar kunstkritiek, 

dichter en essayist Maarten Doorman.  

De naam van de Franse filosoof Pierre Bayle (1647-1706) is met Rotterdam verbonden 

omdat dit de vluchtplaats was van waaruit hij van 1681 tot aan zijn dood zijn 

kritische essays kon blijven schrijven. In Rotterdam groeide hij uit tot de officieuze 

president van de Europese Republiek der Letteren. De Pierre Bayle Stichting streeft 

naar bevordering van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en stimulering van 

het intellectuele klimaat in Rotterdam in het bijzonder. De Stichting organiseert 

tweejaarlijks de Pierre Bayle Lezing en de uitreiking van de Pierre Bayleprijzen. 

Aantal bezoekers: 91 

 

Donderdag 6 december 

De Unie Late Night 

De allerlaatste Late Night in De Unie! Op 6 december zijn te gast: Ed Aldus – de 

weerman van RTV Rijnmond. Al 15 jaar loodst hij de Rotterdammer door wind, 

regen, vorst, gladheid, dooi en hagel. Met nu en dan een bulderende lach, maar 
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altijd in écht Rotterdams. Ernest van der Kwast brengt een ode. En wil weten: 

belooft Ed ons een witte kerst? Alexandra van Huffelen – wethouder duurzaamheid, 

binnenstad en buitenruimte. Ernest spreekt met haar over het duurzaamheidsbeleid 

van Rotterdam: welke maatregelen worden er genomen voor een betere 

luchtkwaliteit en meer groen in de stad? En hoe zit het met de CO2-uitoot van de 

nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte? Fenmei Hu en Hellen Li – kunstenaars van 

Studio Zi en ambassadeurs van China Light Rotterdam. Deze winter is Het Park bij de 

Euromast omgetoverd tot een sprookjesachtig paradijs met lichtgevende en 

bewegende beelden. Studio Zi vertelt over de geschiedenis van het traditionele 

lichtfestival, het Chinese Nieuwjaar en de betekenis van de 100 meter lange draak. 

Kees Moeliker – Bioloog en liefhebber van opmerkelijk diergedrag. In een mini-

hoorcollege van 5 minuten deelt hij verrassende ontdekkingen over de Rotterdamse 

fauna met het publiek. The Cosmic Carnival – Rotterdamse rock ’n’ rollband. 

Spectacular Spectacular – DJ duo. En de korte film Hole van Wouter Venema 

(voorpremière!). 

Aantal bezoekers: 131 

 

Vrijdag 7 december 

Masterclass debatpresentatie 

De laatste aflevering van de Rotterdamse masterclass debatpresentatie, 

georganiseerd door LOKAAL in samenwerking met De Unie in Debat. Door 

presentatievaardigheden aan te leren en te verbeteren, door oefening en coaching 

on the job, worden jonge Rotterdammers opgeleid tot professionele debatleiders. Na 

afloop krijgen ze een door burgemeester Aboutaleb ondertekend certificaat. Deze 

talenten vormen een pool van debatleiders, die ingezet kunnen worden voor 

debatten en dialogen in Rotterdam. De bijeenkomst wordt begeleid door radio- en 

televisiepresentator Prem Radhakishun. 

Aantal deelnemers: 17 

 

Donderdag 13 december 

Studio Erasmus 

De maandelijkse talkshow van de Erasmus Universiteit over wetenschap en 

actualiteit. Met in deze editie: ‘In het oog van de orkaan’ – Jan Rotmans (hoogleraar 

Duurzame Transities) over onomkeerbare kantelingen in de samenleving en echte 

duurzaamheid – Het einde van de antibiotica – John Hays (microbioloog, Erasmus MC) 

legt uit dat het een kwestie van tijd is voor we weer dood gaan aan TBC. Het 

gelukkigste moment van 2012 – Wido Oerlemans (psycholoog) over de gelukswijzer – 

‘de prof leest de krant’ – Filosoof Tim de Mey – ‘Vier jaar in vier minuten’ – promotie 

van de maand. 

Aantal bezoekers: 37 

 

Totaal aantal bezoekers: 5186 
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