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Rotterdam, 5 december 2014 
 
Aan de heer A. Visser, Wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport 
Aan de leden van de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) 
 
 
Geachte heer Visser, geachte commissieleden, 
 
Met dit schrijven willen wij, vertegenwoordigers van diverse Rotterdamse kunstinstellingen 
en gerelateerde organisaties, toelichten waarom De Gouvernestraat een onmisbare plek 
inneemt als podium in deze stad. Deze brief komt niet uit specifieke eigenbelangen voort, 
maar juist uit een breed gedeeld belang voor het culturele klimaat in Rotterdam.  
 
De Gouvernestraat is een uniek podium in een unieke traditie. Het is misschien wel de enige 
plek in Nederland die een grote diversiteit aan zalen en gebruikers kent maar toch 
kleinschalig is gebleven. Verder wordt er momenteel een vooruitstrevend verdienmodel 
ontwikkeld met lage exploitatiekosten in combinatie met een breed gedragen 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de levendigheid van het gebouw. Daarnaast 
verhuurt de stichting ruimtes aan culturele en commerciële organisaties voor 
bijeenkomsten, festivals, workshops en congressen. Dat zijn ideale omstandigheden om 
allerlei creatieve impulsen in de stad te faciliteren en bijzondere combinaties mogelijk te 
maken.  
 
De Gouvernestraat als de verbindende factor 
 
De ligging van De Gouvernestraat in het centrum van de stad, de goed uitgeruste zalen en 
het pand zelf lenen zich uitstekend voor het maken van culturele verbindingen tussen 
amateurs en professionals, tussen MKB en kunst, tussen verschillende disciplines (theater, 
dans, film, performance) en tussen verschillende generaties. Verder is de recente 
vernieuwing van de Nieuwe Binnenweg alleen maar gebaat bij een goed podium op deze 
locatie.   
 
Al meer dan honderd jaar neemt de Rotterdammer het initiatief om in dit pand cultuur te 
maken of te bezoeken. Van tegelzetter tot student tot bankdirecteur, velen bezochten hier 
films, voorstellingen, een legendarisch popconcert of tentoonstelling. De Gouvernestraat 
heeft zich verankerd in het bewustzijn van de bewoners en daarmee zijn bestaansrecht 
verdiend in de stad. Dat culturele kapitaal ligt er gewoon voor het oprapen. En deze mooie 
traditie wordt op dit moment, met slechts minimale middelen, onverminderd voortgezet. 
 
Nog altijd kloppen Rotterdammers bij De Gouvernestraat aan met nieuwe ideeën voor een 
van de vele (kleine) zaaltjes: een cinematheek voor de vertoning van ‘klassieke films’ 
bijvoorbeeld, een muziekuitvoering van Codarts-studenten, een pilot-editie van het nieuwe 
Festival aan de Maas, etcetera, etcetera. En ook blijkt het nog altijd een fantastische locatie 
voor festivals als IFFR, Motel Mozaique, Operadagen Rotterdam, Festival De Keuze en het 
Amateur Theater Festival Rotterdam. Iedereen weet de Gouvernestraat te vinden.  
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De Gouvernestraat als regelluwe proeftuin voor ondernemende kunstenaars 
 
Naast de andere Rotterdamse culturele instellingen en podia neemt De Gouvernestraat een 
geheel eigen, onvervangbare plek in. De laatste jaren zien we een aanwas van kunstenaars 
die in grote zelfstandigheid te werk gaan: zonder inmenging van bovenaf bepalen ze hun 
eigen structuur en werkomstandigheden. Zeer ondernemend presenteren zij zich aan de 
bestaande infrastructuur van gezelschappen, producenten, verkoopbureaus en 
opdrachtgevers. Geheel op eigen kracht creëren zij een publiek waarmee ze een persoonlijke 
band opbouwen. Ze kiezen er bewust voor zich in Rotterdam te vestigen en er te blijven. Dat 
is goed nieuws voor het hele culturele klimaat van Rotterdam. Om het veld vitaal te houden, 
hebben bestaande instellingen immers de voeding van een creatieve periferie nodig. Toch 
zijn we ook bezorgd, juist voor de kunstenaars in deze periferie. Is er straks nog wel echt een 
regelluwe plek waar zij aan de slag kunnen?  
 
Rotterdam kent uiteraard een aantal plekken en podia waar theatermakers en choreografen 
hun werk kunnen produceren en/of tonen, zoals MAAS, Theater Rotterdam (Productiehuis 
Rotterdam en Ro Theater) en Dansateliers. Deze organisaties leveren de kwaliteit die van 
hen verwacht wordt, binnen de relatief hoge organisatiegraad en de specifieke kaders die 
passen bij hun programma en profiel.  
 
Daarnaast is het echter ook van belang dat er een plek bestaat met een lichte 
organisatiegraad, waar er minder strenge targets gelden, met minder zwaarwegende 
voorwaarden, budgetten, planningen, marketingplannen of facilitaire restricties. Een plek 
waar kleinschalige adhoc-initiatieven snel en zelfstandig aan de slag kunnen. Een plek voor 
mensen die hun eigen structuren verzinnen, bottom-up, out-of-the-box-denkend, innovatief. 
Het mooie is: die mensen zijn er. Sterker nog: ze maken deel uit van de creatieve kracht die 
deze stad kenmerkt. 
 
De Gemeente Rotterdam erkent het belang van deze kleinschalige initiatieven; niet voor 
niets geeft zij incidentele subsidies uit aan makers die een eigen route kiezen, zich nog in de 
luwte willen ontwikkelen of juist ‘uitgestroomd’  zijn uit de productiehuizen, mid-career zijn 
en geen coaching en mentorschap meer nodig hebben. Juist dit vitale segment van 
zelfstandige gezelschappen en theatermakers is in het Rotterdamse culturele veld het meest 
kwetsbaar: we zorgen voor jong en voor gesettled, maar daarvóór of daarná lijkt de stad 
theatermakers nauwelijks ruimte te kunnen bieden om hun publiek op- of uit te bouwen. 
Het probleem is niet gebrek aan elan, wilskracht of potentieel, maar dus ‘ruimte’ in de 
letterlijke zin: op welke plek kunnen zij terecht? Hoe voorkomen we dat deze talenten hun 
heil niet elders zoeken? 
 
De afgelopen jaren is De Gouvernestraat in deze niche gesprongen, en daarmee heeft het 
zijn belang voor het Rotterdamse podiumkunstenveld een nieuw impuls gegeven. De 
Gouvernestraat is een plek in Rotterdam waar zelfstandige groepen op een laagdrempelige 
financiële basis kantoor kunnen houden, in eigen tempo en onder eigen voorwaarden 
kunnen repeteren en hun werk kunnen tonen. De Gouvernestraat is een plek waar 
kunstenaars vaak op zeer korte termijn aan de slag kunnen in een flexibele structuur. De 
Gouvernestraat is een plek waar nieuwe initiatieven uitgeprobeerd kunnen worden, een 
plek waar de programmering ontstaat vanuit de praktijk van de makers. 
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De Gouvernestraat als coöperatie met een vernieuwend verdienmodel 
 
Een van de belangrijkste zorgen is natuurlijk: hoe voorkomen we dat hier straks weer een 
peperduur theater staat met hoge exploitatie- en onderhoudskosten? Juist ook op dit vlak is 
momenteel op De Gouvernestraat een interessante ontwikkeling gaande: er wordt een 
alternatief business plan ontwikkeld op basis van lage exploitatiekosten met een maximale 
verantwoordelijkheid van alle gebruikers voor het pand.  
 
Dit verdienmodel is gebaseerd op een coöperatie van gebruikers die mede zorg dragen voor 
de exploitatie en onderhoud van het gebouw, in ruil voor zeer lage huurkosten. 
Bijvoorbeeld: drie weken repeteren betekent ook drie weken achter de bar staan en 
opknapbeurten verrichten. Deze aanpak is vrijwel ongekend bij de Nederlandse podia, én 
veelbelovend: het gebouw kan zo met een minimale bezettingsgraad gerund worden, 
aangevuld door man-uren van de gebruikers. Daarmee kunnen zij in laagdrempelige, 
regelluwe omstandigheden gebruik maken van de aanwezige faciliteiten en tegelijkertijd 
mede verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van het pand.  
 
In De Gouvernestraat huist nu een team van vrijwilligers met zeer ruime productionele en 
organisatorische ervaring in de professionele Rotterdamse theater- en filmwereld. Zij 
kennen het pand en de mogelijkheden en investeren in de plek. Het weggooien van dit team 
is kapitaalvernietiging van een positieve do-it-yourself mentaliteit die door deze stad juist zo 
sterk wordt gepromoot.  
 
Dit soort verdienmodellen verdient een kans. De zelfredzaamheid van het culturele veld is 
groot, het zelfstandige elan is aanwezig. Ze heeft alleen maar een plek nodig. De 
Gouvernestraat voldoet ruimschoots aan die voorwaarde. De Rotterdammer De 
Gouvernestraat ontnemen, ook dat is kapitaalvernietiging.  
 
Wij danken u voor uw overweging om het niet zover te laten komen.  
 
Opgetekend door / contactpersoon: 
Tobias Kokkelmans, dramaturg bij Wunderbaum en Operadagen Rotterdam 
tobias@wunderbaum.nl / 06 19 352 301 
 
Ondertekend door:    (organisaties) 
 
Productiehuis Rotterdam 
Tanja Elstgeest, zakelijk en artistiek leider 
 
Stichting Dansateliers 
Kristin de Groot, artistiek directeur 
Johan Cuperus, zakelijk leider 
 
Rotterdamse Schouwburg 
Ellen Walraven, algemeen directeur  
Bert Determann, directeur bedrijfsvoering 
Walther van den Heuvel, hoofd programmering 
Dave Schwab, programmeur 

mailto:tobias@wunderbaum.nl
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Ro Theater 
Erik Pals, algemeen directeur 
 
Wunderbaum 
Walter Bart, acteur/theatermaker 
Maartje van Doodewaard, zakelijk leider 
Eva van den Hove, publiekswerking en educatie 
 
Festival de Keuze 
Judith Blankenberg, programmering 
 
Operadagen Rotterdam 
Guy Coolen, artistiek directeur  
Winfred Voordendag, zakelijk leider 
Peter Roepman, festival coördinator 
 
International Film Festival Rotterdam 
Rutger Wolfson, directeur 
Janneke Staarink, managing director 
 
Motel Mozaique / Parfum de Boem Boem 
Harry Hamelink, artistiek directeur / organisator 
 
Scapino Ballet Rotterdam 
Peter Jansen, hoofd Bedrijfsvoering 
 
Hotel Modern 
Corinne van Lelieveld, zakelijk leider 
 
LP2 geeft ideeën ruimte 
Gérard Steenbergen, directeur 
 
LantarenVenster 
Krijn Meerburg, directeur 
Frank Bolder, muziekprogrammeur 
 
TENT 
Mariette Dölle, artistiek leider  
 
Music Matters 
Marianne van de Velde, directeur 
 
Music Generations 
Paul Mayer, muzikaal leider 
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SKVR 
Ariëtte Kasbergen, directeur 
Marieke Stein, programmamanager wijken 
Wilco Witte, manager muziek 
 
Codarts, hogeschool voor de kunsten Rotterdam 
Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur  
David Prins, artistiek leider Codarts Opera*Lab 
Anouk Beugels, hoofd muziektheater 
Hans Cassa, hoofd muziektheater 
Inez van der Werf, productieleider muziektheater 
Marion Schiffers, senior beleidsmedewerker talentontwikkeling en scouting 
Marijke van Velzen, docent cultureel ondernemerschap 
Ellen Dijkstra, productie dans 
Sara Carolina Domingues Marques, tweedejaars masterstudent klassieke zang 
Renato Dias Penêda, derdejaars student klassieke percussie 
 
Hofplein Rotterdam 
Caroline Pietermaat, directeur  
Marja van der Woude, hoofd jeugdtheaterschool 
Ragnhild Rikkelman, hoofd educatie/theaterdocent 
 
De Acteerschool Rotterdam 
Ilay den Boer, artistiek leider  
 
Theaterhavovwo 
Annette Lecomte, directeur  
 
MBO Theaterschool / Festival aan de Maas 
Cormac Burmania, hoofddocent / initiator 
 
namens ZKT. platform voor kunststudenten 
Ashley Boom 
 
TheaterNetwerk Rotterdam TNR 
Elly Borst, voorzitter 
Renée de Wilde, administratief medewerker 
 
Stichting Theater Decibel 
Mirjam Veldhuijzen van Zanten, artistiek leider 
 
Amateur Theater Festival Rotterdam (ATFR) 
Jeroen Landman & Lique van Gerven, festival coördinatoren 
 
Mutua Amicitia Theaterproducties 
Anja van Rooijen, voorzitter 
Dim Rossen, secretaris 
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Stichting Theater 't Kapelletje 
Reinier van Mourik, secretaris 
 
Stichting Het Vermoeden 
Fedde van der Spoel, voorzitter / regisseur 
 
Battle por fiesta / Open Studio Islemunda / Oudkast 
Marjet Roerink, artistiek leider 
 
WG Theatertechniek 
Rob Wagelmans, eigenaar 
 
Puntkomma, tijdschrift over kunst&cultuur in Rotterdam 
Hugo Bongers, redacteur  
 
de Makers van Rotterdam / De Grote Rotterdamse Kunstkalender 
Rineke Kraaij 
 
Platform-Scenography 
Anne Karin ten Bosch en Sigrid Merx, artistiek leiders 
 
Literair Filmcafé (in de Gouvernestraat) 
Rita Grijzen 
Willie van der Kuil 
Jack van Langelaar 
 
Stichting Kloostertuin Rotterdam 
Leonie van Staveren, directeur 
 
Performancecollectief KOBE 
Davy Pieters 
Nastaran Razawi Khorasani 
 
Performancecollectief Urland 
Ludwig Bindervoet 
Jimi Zoet 
Thomas Dudkiewicz 
Marijn de Jong 
 
Club Gewalt 
Annelinde Bruijs 
Dook van Dijck 
Suzanne Kipping 
Amir Vahidi 
Gerty Van de Perre 
Robbert Klein 
Loulou Hameleers 
Sanna Elon Vrij 
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Theatercollectief Macabre 
Milou Brockhus 
Lois Timmermans 
 
Moeremans & Sons 
Matthijs IJgosse, #actor, #TechnicalAffairs, #TextAffairs 
Rosa van Leeuwen, #actress, #FinancialAffairs 
Sarah Moeremans, #DirectingAffairs, #GeneralAffairs, #actress 
 
 

(gerelateerde organisaties) 
 
Gebiedscommissie Centrum 
Gerard Roijackers, vice-voorzitter  
 
Ondernemersvereniging De Binnenweg 
Sergei Versteeg, voorzitter 
 
LGBT-sportvereniging Ketelbinkie 
Christa Kanters, voorzitter 
 
namens Gay010 (samenwerkende LGBT-organisaties, ca 1500 leden) 
Alex van Hulst 
 
 

(organisaties buiten Rotterdam) 
 
A propic, Agency for the Performing & Visual Arts 
Line Rousseau, directeur  
 
Stichting WArd/waRD 
Ton Driessen, management 
 
Sandman vzw 
Sabine Molenaar, artistiek leidster/choreografe 
 
 

(individuele ondertekenaars) 
 
Eddy Geerlings, stafmedewerker Rotterdamse Kunststichting (1970-1985) 
 
Joachim Robbrecht, regisseur en theatermaker 
 
Jan Martens, choreograaf 
 
Piet Rogie, choreograaf/beeldend Kunstenaar Rogie C.S. 
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John Buijsman, theatermaker 
 
Arlon Luijten, regisseur van muziektheater en opera 
 
Joep van der Geest, acteur 
 
Shertise Solano, actrice 
 
Jeroen van der Heijden, theaterdocent en maker 
 
Henriette Benzacken, theatermaker, docent, actrice 
 
Maarten van Lenteren, regisseur en acteur 
 
Jorn ten Hoopen, artiest 
 
Ron Kaat, theatermaker 
 
Wanda Meeuws, theaterdocent/regisseur 
 
Judith Schoneveld, initiatief, productie en projectleiding in de podiumkunsten 


